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Förord och en första anblick 
 

Idén till denna uppsats formades en snöig vinterdag på ett café i centrala Umeå, genom att vi 

som författare en kväll pratade om olika upplevelser vi erfarit under den senaste tiden. Vi 

återkom till hur viktiga de små detaljerna är för helheten, men också hur avgörande det 

totala intrycket som finns kvar i minnet är, för att just 

dessa upplevelser blivit nämnda under vårt samtal. Flertalet av de upplevelser vi talade om 

berörde möten mellan människor och, kanske lite oväntat, flera tillsynes vanliga 

vardagshändelser. Diskussionen ledde oss fram till olika café besök och hur 

vi uppfattade dessa som enkla men på olika sätt värdefulla stunder i vardagen. Vi båda fann 

en fascination över hur något som  i grunden kan uppfattas så enkelt kunde ge så trevliga 

minnen samt talade om vilken härlig stämning och känsla man kan få av att besöka vissa 

caféer.  

 

Funderingar började formas över vilken funktion dessa besök faktiskt fyller och vilken 

mening som de ger kunderna samt att caféverksamhet kanske är ett mera komplext fenomen 

än vad det vid första anblicken verkar vara. En av de aspekter vi fastnade på var att vi hade 

uppfattningen om att den speciella stämning som finns på vissa caféer kan vara en källa 

till kreativitet och nya idéer. Vi påtalade att många geniala idéer sägs ha uppkommit och 

skrivits ned på en servett under ett besök på ett café, bar eller restaurang. Nu var 

vår nyfikenhet väckt och det hade skapats en vilja att ta reda på mera om hur 

caféer skapar värde för sina kunder samt om själva upplevelsen av besöket i sig kunde vara en 

källa till detta värde. 

 

Nu när den uppsatsen är klar vill vi framföra ett tack till dig som läsare för att du har valt att ta 

del av denna. Du kan förvänta dig en läsning som kommer att ge dig djupare förståelse för hur 

värde skapas i caféverksamheter och hur upplevelsen kan vara en del av detta. Under fortsatt 

läsning av denna uppsats har vi förhoppningen om att du som läsare ska reflektera över 

materialet i koppling till egna erfarenheter och reflektioner samt upptäcka det intresse som vi 

som författare har haft under hela uppsatsprocessen för det valda ämnet. Vi anser att 

uppsatsen är ett exempel på hur mångfasetterat något tillsynes vardagligt kan vara både på ett 

teoretiskt och praktiskt plan.  

 

För att genomföra all moment i en uppsats har vi under detta arbete upptäckt att det krävs en 

rad olika faktorer och egenskaper. God planering och disciplin tillsammans med kreativitet 

och stor nyfikenhet är något som har hjälpt oss i vårat arbete med denna uppsats. För att 

bedriva uppsatsarbetet räknas inte bara författarnas egna bidrag utan även medverkande av 

andra människor är av stor betydelse för både det slutliga resultatet och processen dit. Vi vill 

därför tacka alla som på något sätt bidragit till att vårat uppsatsarbete blivit både bättre, 

roligare och utvecklande. Speciellt vill vi betona det tillmötesgående bemötande som vi har 

erfarit från de personer vi insamlat det empiriska materialet ifrån och den vägledning vi har 

fått från vår handledare Sofia Isberg. Det har även varit mycket inspirerande med den respons 

vi även har fått från omgivande bekantskaper, på vårt ämnesval om värdeskapande i 

caféverksamheter. Det känns både roligt och betydelsefullt att skriva uppsats ett ämne som 

kan engagera och skapa diskussioner samt reflektioner hos allmänheten. 

 

Med förhoppning om intressant och givande läsning! 

 

Anneli och Karolina



 

 

Sammanfattning 
 
Vi vill i denna studie bidra med både praktisk och teoretiska förståelse för kundvärde och 

upplevelseskapande i en cafékontext samt besvara frågan: Hur skapar caféer värde för sina 

kunder? Syftet med studien är att med upplevelsen som studielins undersöka hur caféer i 

Umeå arbetar för att skapa värde för sina kunder samt att öka förståelsen för huruvida 

upplevelseskapande är en del av verksamhetserbjudandet.  

 

En kvalitativ forskningsmetod har använts för att nå den förståelse och det djup som anslås av 

syftet. För att insamla empiriskdata har fem caféer i centrala Umeå som har valts genom ett 

icke-sannolikhetsurval. Semistrukturerade intervjuer har förts med en management och 

marknadsföringsansvarig på varje företag. Vidare har även kortare kundintervjuer genomförts 

på dessa verksamheter och på två kompletterade caféer, vid olika tillfällen. För att ge en 

inriktning för empiriinsamlingen och för att analysera denna empiri har teorier som belyser 

kundvärde samt både praktisk och strategiskt skapande av upplevelser används. I analysen 

relateras teori och empiri till varandra för att studera upplevelser som värdeskapare i 

caféverksamheter. 

 

Studien visar att ett cafébesök både kan vara av hedonistisk och utilitaristisk karaktär samt 

ofta är en kombination av dessa i förening av nytta och nöje. Det kan ses tydliga indikationer 

på att upplevelser används för att skap värde inom caféverksamheter. Det finns från både 

caféernas och kundernas sida en tanke om att ett cafébesök ska erbjuda något mera än bara ett 

tillfredsställt behov av mat och dryck. Ett cafébesök kan möjliggöra många olika typer av 

upplevelser, men hur detta skapar värde för kunden beror på verksamhetsutbudet, 

besökstillfället samt hur kunderna tolkar och är medskapare av detta. Det pris som kunden 

betalar för detta cafébesök kan vara bidragande till det värde som kunden får samt bidrar till 

att skapa uppfattningen om att unna sig en upplevelse utöver det vanliga i vardagen.  

 

Alla caféer som medverkade i vår studie hade skapat ett unikt verksamhetserbjudande och 

strävade mot att kunden skulle uppfatta en enighet i konceptet där personalen på olika sätt var 

inblandad. Vi fann även en stor koppling mellan hur lokalens och dess attribut, 

upplevelserummets, utformning och atmosfär, samt olika typer av stimuli, påverkar hur 

kunden upplever besöket på caféet. Medkonsumenter visade även sig ha en betydande roll i 

värdet som kunden upplever av besöket och visade sig oftast vara ett positivt inslag samt sågs 

som en nödvändig aspekt i upplevelserummet för många kunder. 
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1.0 Introduktion till studien 

1.1 Bakgrunden till det praktiska problemet 

Att fika beskrivs av Nationalencyklopedin som att "dricka kaffe eller te etc. med eventuellt 

tilltugg” (Nationalencyklopedin, 2012) och används i Sverige som en sammanfattande term 

för att beskriva denna aktivitet i olika situationer. Beskrivningen för ett café lyder ”en lokal 

där man framförallt serverar kaffe, te och läskedrycker samt bakverk och smörgåsar” 

(Nationalencyklopedin, 2012). Det finns därför en logik i att se en koppling mellan just fika 

och caféer. Med den etablerade fikakulturen som finns i Sverige är det möjligt att se det som 

att många någon gång besökt ett café eller på annat sätt kan relatera till denna typ av 

verksamhet. Vi anser därför att det svenska kulturella fenomenet ”fika” är en aspekt som gör 

att cafébesöket blir intressant att analysera på den svenska marknaden. Ett cafébesök kan idag 

ses som ett relativt lättillgängligt alternativ för att hitta en trevlig händelse i vardagen och kan 

vara ett sätt att interagera med andra människor, oavsett ålder. Även priset för ett cafébesök 

gör det möjligt för de allra flesta att unna sig denna typ av konsumtion, samtidigt som den inte 

behöver vara allt för tidskrävande i ett stressigt samhälle. Denna faktor gör också att 

cafébesöket differentierar sig mot restaurangbesöket där det oftast innefattar en större 

finansiell kostnad för konsumenten.  

 

Kulturella aspekter som livsstil och sätt att umgås i vardagen kan påverka beteendemönster 

och prioriteringar (Beamer & Varner, 2011, s. 12-14). Den sociala aspekten av dessa 

beteenden och den interaktion med andra människor som dessa medför, kan kanske vara av 

betydelse för våra konsumtionsval. Att besöka ett café kan vara ett tillfälle till social 

interaktion och att samtidigt förtära något utanför hemmet. Centralt för förståelsen om 

konsumenters val och beteende på marknaden är den livsstil och sociala kontext som de 

befinner sig i (Salomon, 2010, s. 385). Det finns en tendens till att kunden efterfrågar något 

mera av ett besök på exempelvis ett konditori i dagens Sverige än vad de gjorde för några år 

sedan (Swanberg, 2012, s. 43-44). Magnus Johansson, en välrenommerad konditor, som har 

stor erfarenhet av både att driva och arbeta på konditorier, menar att han kan se en skillnad i 

hur kunder använder ett café idag mot för några år sedan och att de gärna stannar länge under 

ett besök. Det finns ett krav från kunden att caféer ska fungera som kundens egna plats för en 

stund. Förväntningar om tillgänglighet, flexibilitet till olika ändamål som kunden har med 

besöket och god service finns hos kunderna och behöver uppfyllas från caféernas sida. 

(Swanberg, 2012, s. 43-44).  Människors livsstil och ändringar av denna har vidare visat sig 

kunna influera trender för val inom restaurangmarknaden. Forskare har upptäckt en koppling 

mellan förändring i livsstil och ett skifte mot besök av café istället för barer (Scott, 2006, s. 

61-62). Livsstilen och kulturella faktorer som lägger grunden för en efterfrågan hos 

konsumenten kan därför ses som bidragande till utvecklingen inom cafébranschen samt 

konsumenters val och beteenden i denna. 

 

Cafébranschen växer i Sverige och var under året 2011 det affärsområde inom den totala 

restaurangbranschen som var starkast växande, sett till tidigare år i olika verksamheter i 

restaurangbranschen (SCB, 2012). Liknade statistik för närliggande tidigare år och indikerar 

samma mönster (SCB, 2012). Här kan det alltså ses en trend i att detta affärsfällt expanderar 

och kanske kan vi se en ökad popularitet för dessa typer av verksamheter. Antalet caféer och 

variationen i utbudet kan ses vara stort och det verkar finnas en efterfrågan från konsumenter 

på detta. Enbart i Umeå kan caféverksamheten uppfattas som både omfattande och varierande 

i form av utbud. Ett 40- tal caféer finns att besöka i kommunen och utbudet är varierat mellan 

klassiska konditorier, moderna coffee-houses och  caféer med en specifik nisch (Visitumea, 
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2012). Vi kan se att det finns en hög konkurrens på cafémarknaden i Umeå samtidigt som 

andra aktörer som lunchserveringar, restauranger och pizzerior också  kan anses konkurrerar 

om konsumenternas budget för dessa typer av aktiviteter även fast den ekonomiska 

investeringen är relativt låg. Vi ser det därför som intressant att vidare studera hur caféerna 

erbjuder sina kunder värde.  

 

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Utvecklingen av synen på kundvärde 

Under de senaste årtiondena har tankegångar uppkommit om ytterligare aspekter i ett 

företagserbjudande utöver den funktionella produkten kan ha betydelse i beslut gällande 

konsumtion. Adderat till den fysiska produkten kan även mer immateriella delar som 

exempelvis atmosfären/omgivningen ses som relevanta för både kunder och personal (Kotler, 

1974, s. 48). Synen på konsumtion och företagets erbjudande har utvecklats under de senaste 

decennierna från att fram tills 80- talet varit starkt produktfokuserat med ett generaliserade 

synsätt på kunden, till att efter sekelskiftet bli präglat av en medvetenhet för konsumenten 

som individ där fokus läggs mer på interaktionen än på produkten (McKean, 2003, s. 3).  

 

Värde beskrivs som det kunden erfar av en interaktion med ett företag (Edvardsson et. al., 

2008, s. 120). Skapandet av kundvärde beskrivs i en studie som en av de viktigare aspekterna 

gällande förståelse av marknadsföring och kundbeteende (Gallarza, 2011, s. 186-187). Samma 

forskare visar att det är av stor vikt att förstå hur och på vilket sätt kundvärde skapas för att 

som företag erbjuda kunderna det de efterfrågar (Gallarza, 2011, s. 188). Det värde som 

kunden uppfattar av det som företag erbjuder påverkas även av vilken typ av konsumtion som 

kunderna eftersträvar i sin interaktion med företaget. Barry och Babin (1994, s. 645) menar att 

konsumtion kan vara upplevelseinriktad (hedonistisk konsumtion) eller nyttoinriktad 

(utilitaristisk). Den upplevelseinriktade konsumtionen är den mer fokuserad på konsumentens 

känslomässiga engagemang medan nyttoinriktad konsumtion mer inriktar sig på att fylla ett 

praktiskt behov.  

 

Mossberg(2003, s. 13) förklarar att tjänster kan ses ha ett funktionellt syfte då resultatet är det 

centrala och ett emotionellt syfte där konsumtionen av tjänsten och upplevelsen är i fokus. Vi 

ser att just ett cafébesök har möjlighet att ha delar av båda dessa konsumtionsinriktningar och 

tjänstesyften. Ett praktiskt resultatinriktat behov av något att förtära kan finnas, men även 

upplevelsen och den känslomässiga involveringen är möjlig. Upplevelseorienterade tjänster 

kan användas som ett sätt att skapa en emotionell dimension och något utöver det vanliga för 

kunden samt genom detta skapa konkurrenskraft (Mossberg, 2003, s. 47,72). En 

upplevelseinriktning kan alltså enligt detta också möjligen användas för att differentiera sina 

tjänster samt skapa värde för kunderna som café på marknaden. Detta speciellt då det 

praktiska behovet av mat och dryck relativt enkelt kan tillgodoses med andra alternativ.  

 

Denna bild som visas av tidigare forskning gällande kundvärde indikerar på att detta kan vara 

ett mångfasetterat fenomen som kan skapas på en mängd olika sätt. Vi kan även se att 

upplevelsen och mera emotionella delar har visats vara bidragande till värdet som kunden 

erfar. Det kan alltså ses finnas en relation mellan just upplevelsen och kundvärdet samt att 

upplevelsen skulle kunna vara en källa till kundvärdeskapande. Vi anser det därför vara 

intressant att vidare studera förhållandet mellan dessa. 

 

1.2.2 Upplevelsen som vägvisare för värdet 
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Upplevelser har visat sig vara en allt centralare del i att skapa värde för kunden och 

konkurrenskraft på marknaden för företag (Pine & Gilmore, 1998, 100-105). Upplevelsen 

beskrivs i tidigare studier inte bara som ett tillägg till vanliga produkter och tjänster, utan ses 

som en grundläggande enhet i företagserbjudandet samt ett steg i utvecklingen för hur företag 

blir attraktiva på marknaden (Pine & Gilmore, 1998, s. 100-101). Upplevelsen i sig, istället 

för produkter och tjänster, kan ses som det värde som konsumenten faktiskt betalar för när ett 

upplevelseperspektiv antas. Upplevelser beskrivs även som att vara kvarvarande i 

konsumentens medvetande och ha som syfte att vara minnesvärda (Pine & Gilmore 1998, 

s.98). Fem grundpelare för att applicera ett upplevelseinriktat koncept i företagserbjudandet 

påtalas av Pine och Gilmore (1998, s. 103-105). Dessa är: ett sammanhängande tema, positiva 

signaler, eliminera de negativa signalerna, möjlighet till fysiska inköp som förstärker minnet 

av upplevelsen samt slutligen att integrera alla kundens sinnen. Grundpelarna diskuteras 

vidare i teorikapitlet. 

 

Grönroos menar att då en tjänst bearbetas och kopplas i förhållande till en kontext av 

kunderna så har en upplevelse skapats, samt att upplevelsen på så vis blir en del av tjänsten 

(Grönroos, 2008, s. 26). Han påtalar vidare att upplevelser kan uppfattas positivt, neutralt och 

negativt och att de inte nödvändigtvis behöver vara något utöver det vanliga (Grönroos, 2008, 

s. 26- 27). Användning av en upplevelse som en huvudsaklig del i företagserbjudandet kan 

vara ett sätt att urskilja sig på marknaden. Huvudfokus på upplevelseskapande beskrivs som 

upplevelseekonomi och många branscher där upplevelsen tidigare inte varit central kan nu ses 

visa intresse för att integrera upplevelsen i sitt företagserbjudande (Salomon, 2010, s. 38). 

Mossberg menar att ”Idag är service och servicekvalitet för de flesta företag en förutsättning 

för att överleva” (Mossberg, 2003, s. 47). Därmed kan vi se från tidigare forskning att service 

i sig själv är något grundläggande och att det kan krävas en ytterligare dimension genererat av 

exempelvis en upplevelse för att skapa ett konkurrenskraftigt företagserbjudande.  

 

Även i en specifik kontext som en restaurangmiljö har olika faktorers inverkan på upplevelsen 

studerats. Medkonsumenter, sällskap, service, interiör och kokkonsts påverkan på 

restaurangupplevelsen har undersökts med jämförelse av två olika restaurangtyper samt den 

ideala och faktiska upplevelsen (Andersson & Mossberg, 2004, s.172). Författarna menar att 

restauranger tenderar att se maten som den centrala konkurrenskraften istället för att använda 

sig av flera olika faktorers samspel för upplevelsen. Studien visar att konsumenterna 

inkluderar samspelet mellan alla aspekter i bedömningen av restaurangupplevelsen och det 

värde som den skapar (Andersson och Mossberg, 2004, s.176). Att fokusera på helheten kan 

alltså vara centralt för företag i restaurangbranschen för att skapa värde för sina kunder och 

kan möjligen även vara applicerbart på caféer. Vi finner ingen specifik forskning som 

behandlar detta och gör det därför intressant att studera helheten i denna kontext. 

 

1.2.3 Kundbeteende och upplevelser 

Att fånga dagen och unna sig små njutningar kan bli en del av både tankesätt och vanor 

gällande konsumtion. I det konsumtionssamhälle, som Sverige idag kan ses vara en del av, ses 

köpbeteendet vara centrerat kring den individuella nyttan och det ses accepterat att köpa något 

till sig själv för belöning eller nöje (Salomon, 2010, s. 521). Mossberg (2003) menar att ”våra 

värderingar på senare tid har skjutits från det kollektiva till det individuella med det egna 

jaget i centrum” (Mossberg, 2003, s. 11). Vidare förklarar hon att konsumtionen har influerats 

av detta och på så sätt blivit mer inriktad på individen och det hedonistiska synsättet. 

Upplevelser ses av vissa forskare som ett centralt motiv till konsumtion och är grundläggande 

för att öka människors tillfredsställelse (Mossberg, 2003, s. 11). Mossberg (2003, s.71-78) 

påtalar hur förväntningar och minnen som ger en upplevelse samt att detta påverkar varandra. 
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En upplevelse kan vara en källa till att skapa variation och extra värde i vardagen samt fyller 

ett syfte av att ”unna sig” något speciellt på ett emotionellt plan (Mossberg, 2003, s. 22). För 

att möjliggöra dessa små njutningar i vardagen kan cafébesök vara ett alternativ. Med detta i 

åtanke kan det kunden efterfrågar i ett cafébesök behöver kanske inte vara centrerat enbart vid 

produkten utan kan inkludera flera konkreta och abstrakta aspekter som ger kunden värde.  

 

Kundens efterfrågan kan vara ytterst individuellt och baseras på varje specifik kunds 

preferenser och behov för stunden och grundläggande värderingar (Mossberg, 2003, s. 33). 

Vidare varierar det kunden söker inte bara mellan individer utan även över tid för samma 

individ, vilket ytterligare ökar komplexiteten i upplevelsen (Mossberg, 2003, s. 56). Inte bara 

efterfrågan är kopplat till individen utan även det värde som genereras av en upplevelse 

varierar beroende på personliga preferenser och hur samma upplevelse kan ge skilda värden 

till olika individer (Helkkula et. al, 2012 s, 61-63). I en caféverksamhet kan medvetenhet om 

kunders efterfrågan och utformning av specifika koncept vara en möjlighet att skapa värde för 

kunden.  

 

1.2.4 Tjänsten och upplevelsen 

På senare tid har forskare börjat analysera hur upplevelsen används av företag för att skapa 

värde för kunderna (Zomerdijk & Voss 2010). Här blir upplevelsen som skapas av tjänster och 

produkter det centrala i ett företags erbjudande till sina kunder. Konceptet 

”upplevelsecentrerad service” är belyst i en studie, där centrala aspekter för att skapa 

kundvärde genom ett upplevelseerbjudande analyseras (Zomerdijk & Voss 2010, s. 73, 77). 

Studien har gjorts i en kontext med både upplevelseinriktade företag och mer klassiska 

tjänsteföretag där upplevelsefaktorn ej ses som uppenbar. De aspekter som visade sig 

användas mest av alla företagstyperna var hur interaktionsprocessen med företaget designas i 

olika kontaktpunkter och hur omgivningen designas ur ett perceptionsperspektiv samt 

utformningen av den dramatiska strukturen av olika händelser (Zomerdijk & Voss 2010, s. 73, 

77). Zomerdijk och Voss (2010) ser ett behov av att ämnesområdet för upplevelsecentrerad 

service studeras ytterligare med fokus på om och hur detta implementeras i olika kontexter. 

Det upplevelsecentrerade synsättet har även utforskats utifrån perspektivet hur operativa 

strategier kan användas för att skapa kundvärde (Chase et al., 2008, s 250, 253). Samma 

forskare menar att tjänster kan ses som destinationer genom att integrerat arbeta med olika 

tjänster som kunden möter för att höja dem till en upplevelsenivå. Alla tjänster bidrar då 

tillsammans en unik upplevelse istället för att enbart vara separerade deltjänster. Kunden får 

genom detta en längre helhetsupplevelse och inte separata deltjänster (Chase et al., 2008, s 

250, 253). Även dessa forskare menar att upplevelseskapande ytterligare behöver utforska i 

olika sammanhang.  

 

Forskare som Pine och Gilmore (1998, s. 100-101) ser upplevelser som det centrala som 

företag erbjuder sina kunder oavsett kontext och flera andra forskare som Mossberg (2003, s. 

13,47, 72) och Zomerdijk och Voss (2010 s. 73, 77) instämmer till stor del i detta resonemang. 

Det finns dock andra forskare som Chase et. al., (2008 s. 249), Yu och Fang (2009, s. 1273) 

och Helkkula (2012, s. 60-62) ställer sig mer restriktiva till att upplevelsen alltid är det 

centrala och värdeskapande för kunden. Dessa menar att upplevelsen kan vara ett sätt att 

skapa värde men att även tjänsten och produkten kan vara det centrala i vissa sammanhang. 

Yu och Fang (2009, s. 1283-1284) samt Helkkula (2012, s. 60-62) visar även på att värdet och 

tolkningen av en upplevelse är relaterat till den individ som erfar den. Alla forskare är överens 

om att upplevelsen är en möjlighet för företag att skapa värde för kunderna, men mera kritiska 

forskare menar att om och hur detta ska användas och hanteras i företagets verksamhet beror 

på situationen samt egenskaper hos de kunder man vänder sig till. Vi kan alltså skönja att 
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upplevelsen ses som ett sätt att skapa värde och vara antigen kan ses som det centrala i ett 

företagserbjudande eller som en del av detta och då integrerat med det värde som även skapas 

av produkter och tjänster.  

 

1.2.5 Hanteringen av upplevelseskapande 

Att sträva efter lojala kunder är centralt och vedertaget som något positivt inom 

tjänsteforskningen. Det har visat sig att både kognitiva och känslomässiga reaktioner till 

tjänsters utförande påverkar kunders lojalitet till företaget (Gracia et al., 2011, s. 463). För att 

hantera frågor om lojalitet och förståelse för kunderna så har Customer relationship 

management (CRM), hantering av kundrelationer, blivit ett framgångsrikt koncept för att 

skapa hållbara och effektiva kundrelationer som är bidragande till företags prestationsresultat 

på marknaden (Wang & Feng, 2012 s. 122-125). Vidare ses det även av andra forskare som 

centralt att upplevelser skapas tillsammans av företaget, dess erbjudande, konsumentens 

intryck och agerande (Hanefors et al., 2003, s. 251). Konsumentens delaktighet och kontakten 

med omgivningen är två delar av en upplevelse som även av andra forskare belyses som 

centrala för den totala upplevelsen (Pine & Gilmore, 1998, s. 101-102). Vi kan alltså se att 

forskare visar på att ett upplevelseskapande kan grundas i en nära kontakt mellan kunden och 

företaget samt bidrar till gemensamt värde. 

 

Eftersom kundens medverkan i stunden när upplevelsen kan skapas är väsentlig för att den 

totala upplevelsen ska bli lyckad har CRM- konceptet utvecklats ytterligare för att anpassas 

till upplevelser. Customer experience management (CEM), hantering av kundupplevelser, ses 

här som ett relevant begrepp för att belysa hur företag och kund interagerar i skapandet av 

upplevelsen, vilket genererar värde till båda parter. CEM ses som ett strategiskt koncept som 

bildas av olika faktorer där hanteringen av upplevelsen och inte enbart relationen är i fokus 

(Lemon et. al., 2009, s. 32,38). Med CEM som utgångspunkt är upplevelseskapandet i varje 

interaktion mellan kund och företag i fokus för att bygga och förstärka kundernas lojalitet 

(Sathish, 2011, s.2). CEM- konceptet och hur det implementeras av företag ses av forskare 

som relevant att studera vidare för att öka förståelsen för dess betydelse (Lemon et. al., 2009, 

s. 34). 

 

Vi kan se att det finns en olikhet i hur forskare ser på när och hur upplevelsen uppkommer i 

interaktionen med företaget samt om upplevelsen ses som en del av det värde som 

konsumeras eller som det centrala värdet som kunden konsumerar. Kontentan av vår 

genomgång av tidigare studier ger oss en samstämmig indikation på att upplevelsen kan vara 

ett sätt att skapa värde för kunderna. Vi kan även se att förståelsen för skapande av kundvärde 

är central för att tillmötesgå kundens efterfrågan samt att forskare menar att olika sätt att 

skapa värde bör studeras ytterligare (Gallarza, 2011, s. 181, 188). Detta sammantaget med 

Zomerdijk och Voss (2010, s. 78) rekommendationer om ämnesområdet upplevelsecentrerad 

service, och Lemons et. al. (2009, s. 34) förslag om att CEM ytterligare behöver utforskas, ger 

oss en inriktning för vår studies bidrag till det upplevelseteoretiska fältet. Även Chase et. al., 

(2008, s. 263) menar att mycket finns att utforska på området om upplevelseskapande och om 

hur företag strategiskt planerar, implementerar detta i verksamheten samt visar förståelse för 

vilka beslut som behöver tas för att göra detta möjligt. 

 

Efter litteraturgenomgång och undersökning av tidigare forskning ser vi en tendens till att 

studier fokuserar på konsumentperspektivet och hur de ser på värdet de efterfrågar. Vi ser en 

avsaknad av forskning på hur företag faktiskt agerar för att skapa kundvärde och lönsamhet 

via ett upplevelseperspektiv. De studier som har gjorts för att undersöka 

upplevelseperspektivet på konsumtion och kundvärde är relativt nyligen producerade och 
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indikerar att detta teoretiska fält ytterligare behöver utforskas. Det kan ses i vår genomgång av 

tidigare studier att upplevelsen kan vara ett alternativt sätt att skapa kundvärde men vi ser ett 

behov av att undersöka huruvida detta implementeras praktiskt. 

 

1.2.6 Rummet och påverkan 

Servicelandskapet är ett känt begrepp inom tjänsteforskningen för att beskriva den omgivning 

som på olika sätt påverkar både anställda och kunder i dess interaktion med varandra i 

servicemötet (Bitner, 1992, s. 59-62). I samma studie påtalas även servicelandskapets 

influenser på hur ett företag positionerar sig i kundernas medvetande och att detta är ett viktigt 

verktyg för att utforma ett erbjudande. Servicelandskapet kan även beskrivas av Mossberg 

(2003, s.15) som upplevelserummet, när upplevelsen ses som det centrala i 

företagserbjudandet. Vi kommer fortsättningsvis att använda denna term för att beskriva de 

omgivande faktorer som påverkar de som vistas i denna. Upplevelserummet kan delas in i två 

dimensioner, den atmosfäriska omgivningen såsom temperatur, ljud och ljus, och 

designaspekten som innefattar estetik och funktion (Mossberg, 2003, s.15). I vår studie är 

detta en faktor vi ämnar undersöka, då detta kan vara ett sätt som caféer kan skapa värde och 

upplevelser för sina kunder.  

 

Atmosfären och omgivning beskrivs som något centralt för att vidareutveckla 

företagserbjudandet från ett produkt- och tjänsteperspektiv till att skapa en upplevelse och kan 

strategiskt planeras för att uppnå specifika ändamål. Såväl kunders som anställdas beteenden 

påverkas av atmosfären där både de rent konkreta och praktiska aspekterna är viktiga 

samtidigt som atmosfärens emotionella påverkan även bör tas i beaktning (Hoffman & Turley, 

2002, s. 34, 36, 39). Studier har gjorts gällande hur enskilda aspekter i atmosfären påverkar 

och vilka effekter som blir resultatet av dessa (Chebat & Dube, 2000, s. 90). I tillägg till detta 

har forskare påvisat att det är centralt att se till ett helhetsperspektiv gällande de olika delarna 

i omgivningens atmosfär, för att skapa ett upplevelseinriktat erbjudande (Ballantine et al., 

2010 s. 645, 650).  

 

Omgivningen och de känslor som skapas av denna kan ses kopplade till upplevelsen och det 

värde som den skapar. Känslor, positiva eller negativa, som skapas av omgivande faktorer 

interagerar med andra känslor som kan skapas av andra element i miljön och måste därför ses 

i ett helhetsperspektiv och inte som enskilda attityder (Zautra, 2003, s. 60). Att se till hela 

processen och interaktion mellan företag och kund i sin helhet beskrivs även i förhållande till 

hur enhetliga och samstämmiga de upplevelser och känsloväckande intryck är som kunden får 

genom hela processen. Forskare har visat att det är av stor vikt att de upplevelser en kund får 

är enhetliga och kommunicerar samma budskap samt inte gör kunden konfunderad (Mattila & 

Wirtz, 2006 s. 238-240). Eftersom upplevelserummet kan ses som en del av ett cafébesök och 

som en möjlig relevant aspekt att ta hänsyn till och arbeta med för caféaktörer, anser vi att 

detta kan vara av intresse att studera. 

 

1.3 Praktisk och teoretisk relevans 

Upplevelsen blir praktiskt relevant för vår studie eftersom detta kan ses som en möjlig del i 

cafébesöket och som ett sätt för cafébranschen att skapa värde för sina kunder. Vi har tidigare 

i bakgrunden till det praktiska problemet påvisat att caféers värdeskapande kan vara intressant 

att studera av flera anledningar och av tidigare forskning gällande kundvärde så kan vi se att 

upplevelsen som en del av detta kräver vidare studier. Utveckling och trendskiften har skådats 

inom branschen och det kan därför vara intressant att studera upplevelsens betydelse för 

värdeskapande. Då studier har visat att individer söker efter upplevelser genom sin 
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konsumtion så kan det ses att en möjlig efterfrågan på upplevelser finns och att ett cafébesök 

kan vara en potentiell källa till dessa upplevelser i vardagen. Vi ser att vår studie bidrar med 

att belysa om detta möjliga upplevelseperspektiv tillämpas i värdeskapandet från caféer och 

om de försöker att tillgodose den efterfrågan på upplevelser som verkar finnas. Vidare belyser 

vi hur detta upplevelseskapande kan vara bidragande till delar av eller till hela kundvärdet.  

 

Då företag på något sätt måste skapa värde för sina kunder för att bedriva verksamhet 

(Grönroos, 2008, s. 36) är detta en grundläggande utgångspunkt att undersöka inom 

caféverksamheterna. Med anledning av tidigare studiers rekommendationer om att se till 

helheten anser vi det vara centralt för vår studie att undersöka kundvärdeskapande på ett 

övergripande och holistiskt sätt. Utifrån denna grundläggande syn på kundvärdeskapande hos 

caféerna kan vi sedan analysera om upplevelsen finns med i verksamhetserbjudandet och är 

en del av det värde som försöker skapas. På detta sätt bidrar vi med ökad förståelse om 

relationen mellan kundvärde och upplevelseskapande samt om och hur denna relation kan 

tillämpas inom caféverksamhet. För att studera detta fenomen utgår vi ifrån följande 

frågeställning och syfte: 

 

1.4 Frågeställning 

Hur skapar caféer värde för sina kunder?  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att med upplevelsen som studielins undersöka hur caféer i Umeå 

arbetar för att skapa värde för sina kunder samt öka förståelsen för huruvida 

upplevelseskapande är en del av verksamhetens värdeskapande.  
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2.0 En teoretisk inblick i kundvärde och upplevelse 

2.1 Kundvärde 

Kundvärde är ett rikligt studerat område och är ett mycket mångfasetterat begrepp som kan 

innefatta en mängd aspekter i förklaringen på vad kunden får ut av interaktionen med ett 

företag. Värdet som kunden erfar kan, enligt forskare, dels vara relaterat till priset och 

transaktionen och dels till emotionella och kognitiva aspekter som interaktion mellan företag 

och kund ger (Gallarza et. al., 2011, s. 181). De två sistnämnda syftar till det värde som 

kunden erfar via exempelvis relationen med företaget samt känslor och tankar som kunden 

formar av detta. Samtidigt menar forskare att värdet även är förknippat med kundens 

tillfredsställelse och upplevda kvalitet under denna interaktion (Gallarza et. al., 2011, s. 181). 

Värde förklaras av andra forskare som avvägningen mellan kostnader och fördelar, 

produktens kvalitet mot dess pris samt inkluderar alla faktorer som skapar en 

helhetsupplevelse av företaget (Babin et, al., 1994, s. 645). Grönroos (2008, s. 36) menar att 

det grundläggande för företag är att generera värde för sina kunder, vilket även uppfattas som 

centralt i utformning av företagets organisation, ledarskap och segmentering (Gallarza et. al., 

2011, s. 181).  

 

Värdeskapande kan genomföras på olika sätt beroende på företagets arbetssätt och strategier. 

Det menas att värdet kan vara antingen ett resultat av transaktioner mellan kund och företag 

eller så skapas det tillsammans med kunden och företaget i en process (Grönroos, 2008, s. 40). 

Edvardsson et. al.(2008, s. 120) menar även värde ses som något som kunden erfar genom 

någon form av interaktion med ett företag och är den totala erfarenheten som skapas av alla 

små delar i denna. Upplevelsen av dessa delar utvärderas av kunden på både ett 

transaktionsinriktat och emotionellt plan samt bidrar på så sätt till det totala värdet som 

kunden uppfattar (Edvardsson et. al., 2008, s. 120). Vi ser här att det kan finnas en 

kombination av både transaktion och emotioner när kunden uppfattar det totala värdet och vi 

ser detta som intressant att belysa gällande vår studies inriktning på kundvärde och 

upplevelser. 

 

Grönroos (2008, s. 166) beskriver även att värdet som kunden upplever kan genereras från 

både praktiska och mer symboliska känslokopplade faktorer, samt att detta kan härröra från 

både produkt och varumärke. Därför blir det relevant för företag att arbeta med både de 

funktionella och känslomässiga aspekterna av kundens upplevelse för att skapa ett fördelaktigt 

totalt värde för kunden. Den nya tendensen som uppkommit med upplevelseekonomin ser 

vissa forskare förändrar bilden att se på värde för kunden. Detta eftersom ett 

upplevelsecentrerat synsätt fokuserar på det värde som kunden får på ett mer holistiskt sätt 

och där helhetsintrycket av produkter och tjänster i kombination skapar värdet (Klaus & 

Maklan, 2011, s. 774). Helkkula (2012, s. 61-62, 67) menar i likhet med dessa forskare att 

upplevelsen kan ses som en del av värdet som kunden erfar och att detta är knutet till 

individen, kontexten samt tidigare erfarenheter.  

 

Vi ser här exempel som påvisar att värde för kunden kan skapas på olika sätt. I vår studie ser 

vi upplevelseskapande som ett möjligt sätt att skapa värde för kunden. Eftersom värdet som 

kunden erfar kan vara relaterat till ett så brett spektra av aspekter och ses påverka hur företag 

utformas, anser vi det viktigt att lyfta denna mångfasetterade bild av kundvärdesskapande för 

att belysa variationen och komplexiteten den innefattar innan vi vidare fördjupar oss i 

upplevelseteorin som väg till att skapa kundvärde. Vi menar att denna grundläggande syn på 

kundvärde ger ett underlag för förstålelsen om hur upplevelseskapande kan vara en källa till 
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och ett sätt att se på värdet som kunden uppfattar i interaktionen med företag. 

 

2.2 Konsumtion grundad i utilitarism och hedonism 

Två typer av konsumtionsvärde kan ses utifrån utilitaristisk och hedonistiskt 

konsumtionsbeteende. Den utilitaristiska konsumtionen är medveten och rationell konsumtion 

som är fokuserad på uppgiften samt ett effektivt genomförande. Denna typ av konsumtion kan 

förklaras som ett ”ärende” och värde skapas här i huruvida behovet och uppgiften uppnås 

(Babin et, al., 1994, s. 646). Hedonistiskt konsumtionsbeteende är istället mer spontant och 

syftet är mer belöningsinriktad vilket skapar en större vikt vid upplevelse och känslomässig 

medverkan (Babin et, al., 1994, s. 645). Värdet blir här mer subjektivt och personligt samt har 

större grund i nöje än i det transaktionsrelaterade resultatet. På så sätt behöver inte kunden 

konsumera en vara eller tjänst för att uppleva ett hedonistiskt värde (Babin et, al., 1994, s. 

646).  

 

Utifrån detta kan vi se en uppdelning av det värde kunden upplever där det hedonistiska 

värdeskapandet utgör en grund för företag att erbjuda kunder mer än ett tillfredsställt behov. I 

relation till en caféverksamhet kan båda dessa olika konsumtionssyften vara applicerbara. Ett 

behov av förtäring kan tillfredställas samtidigt som det finns möjlighet att skapa en ytterligare 

dimension av hedonistiskt inslag. Behovet av att köpa en kopp kaffe kan tillfredsställas på 

enkla och billiga sätt genom allt från att själv köpa en förpackning snabbkaffe på närmaste 

matvarubutik till att köpa kaffe i en pappersmugg på en pressbyrå. Enligt resonemanget av 

Babin et, al. (1994, s. 646) kan vi här se att kundens utilitaristiska värde blir tillfredsställt på 

detta sätt, men om kunden värdesätter mer än att tillfredsställa behovet kan ett cafébesök bidra 

till en större upplevelse genom mer värdeskapande aspekter i form av exempelvis 

omgivningen, sällskapet och extra produkter. Genom ett hedonistiskt synsätt kan företag 

därför attrahera kunder genom att skapa värde i form av en upplevelse. Detta utgör därför en 

grundsten i vår studie för att undersöka hur caféer arbetar för att skapa kundvärde och 

huruvida detta sker genom en upplevelseskapande eller produktfokuserad inriktning.  

 

2.3 Upplevelser 

Enligt Mossberg (2003, s. 41) finns det tre inriktningar för att skapa upplevelser. Dels så kan 

nöjesinslaget förstärkas och integreras i ett helhetskoncept med produkter och tjänster. För det 

andra kan en kombination av nytta och nöje tillämpas för att på så sätt integrera meningsfulla 

aktiviteter under annars outnyttjad tid. Den tredje inriktningen är att erbjuda kunden något 

extra som den inte har förväntat sig att få och på detta sätt överraska kunden på ett positivt 

sätt. Vidare menar Pine och Gilmore (1998, s. 101- 102) att upplevelsen kan ses i olika 

dimensioner och delas in i fyra typer av upplevelser. Beroende på kundens deltagande och 

kontakt med upplevelsen kan en upplevelse kategoriseras till någon av de fyra 

upplevelsetyperna: Underhållande, Utbildande, Estetisk och Eskapistisk. Kunden kan vara 

antigen aktivt eller passivt deltagande och vara i kontakt med upplevelsen antigen på ett 

absorberande sätt eller involverat sätt. Om upplevelsen är av det underhållande slaget så är 

kunden passiv och absorberande av händelsen men om det istället har en utbildande 

upplevelse så är kunden fortfarande absorberande men nu mer aktiv. Vid en estetisk 

upplevelse är kunden passivt deltagande och involverad i kontakten med denna, vidare kan 

även upplevelsen vara eskapistisk om kunden är involverad men också är aktiv i sitt 

deltagande av upplevelsens iscensättande. Modellen nedan sammanfattar hur uppdelningen 

ser ut av de fyra olika sorterna av upplevelse. 
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Figur 1. Modell över fyra upplevelsetyper inspirerad av Pine och Gilmore (1998, s.102) 

 

Mossberg (2003, s. 53) instämmer med detta sätt att belysa upplevelsens olika delar och 

förklarar detta vidare med att underhållningsvarianten av upplevelser är till för att kunden 

skall känna, utbildningsupplevelsen för att lära, att varandet är centralt i den estetiska 

upplevelsen samt att den eskapistiska upplevelsen syftar till att kunden gör något. I 

utbildningsupplevelsen och den eskapistiska upplevelsen är kunden aktiv och kan ses som 

medproducent av upplevelsen samt kan på så sätt ses bidra till den resulterande utkomsten och 

sin egen tillfredsställelse av denna (Mossberg, 2003, s. 53-54). Detta medför ytterligare 

komplexitet för företagen gällande den strategiska utformningen av verksamheten för att 

skapa upplevelser, då resultatet inte endast påverkas av företaget. 

 

2.4 Upplevelseekonomin 

Enligt Pine och Gilmore (1998, s. 98) är upplevelser nästa naturliga steg i utvecklingen av det 

som de kallar ekonomiskt värde. De menar att detta är nästa oundvikliga steg i den 

ekonomiska utvecklingen och att en profilering mot upplevelsefokus krävs av företagen som 

effektivt vill agera på marknaden. En utveckling från basvaror som riktas till den stora massan 

av konsumenter via produktfokus och senare konsumentanpassade tjänsteleveranser kan nu 

ses ledas in mot att upplevelser som är minnesvärda och personliga blir det som är det 

centrala att erbjuda sina kunder (Pine & Gilmore, 1998, s. 98). De sensationer som dessa 

upplevelser bidrar med till kunden är det som ses som grunden för efterfrågan från kunderna 

och som det som företagen kan konkurrera med (Pine & Gilmore, 1998, s. 98). I det 

upplevelsecentrerade koncept som dessa forskare presenterar menar man att det nu inte är 

tillräckligt att erbjuda leverans av tjänster eller tillverkning av produkter för att göra 

framgångsrika affärer i denna nya typ av ekonomi som de kallar upplevelseekonomi. De 

beskriver att en upplevelse skapas och iscensätts när kunden möts på ett personligt och 

minnesvärt sätt samt framhåller att en upplevelse inte nödvändigtvis behöver vara av det 

underhållande slaget. Grönroos (2008, s.26- 27) menar att en upplevelseekonomi är en 

affärsmöjlighet som bör utnyttjas, där kundens betalningsvilja förhöjs av en upplevelse till 

skillnad från då enbart varor och tjänster erbjuds. 
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Chase et. al. (2008, s. 249) ifrågasätter Pine och Gilmores synsätt av upplevelsen som en 

nödvändig progression. De anser att en tjänst inte nödvändigtvis blir bättre av en 

upplevelseinriktning, istället kan den gagnas av att stanna vid tjänsteutbudet. Det värde som 

en produkt eller tjänsten separat tillför kan blekna om endast upplevelsen är i fokus. De ser att 

det är upp till verksamhetserbjudandets natur att avgöra om en upplevelsedimension tillför 

värde för kunden eller om det istället skapas ett onödigt eller till och med destruktivt tillägg i 

verksamheten (Chase et. al. 2008 s. 249).  

 

Det upplevelseinriktade konceptet kan appliceras i flera kontexter och i både relationer mellan 

konsument och företag samt mellan företag och företag (Pine& Gilmore, 1998, s.99). För att 

framhäva hur ett upplevelseperspektiv är skiljt från de tidigare stadierna i utvecklingen för 

ekonomiskt värde menar Pine och Gilmore (1998, s. 100) att det kunden betalar för är 

upplevelsen i sig. Här blir upplevelsen de centrala för att skapa kundvärde och det som 

kunden också betalar för. Upplevelsen ses inte längre som ett extra tillägg och en del av en 

produkt eller tjänst utan nu är förhållandet det omvända. Istället kan produkten och tjänsten nu 

betraktas som ett tillägg till upplevelsen samt som indikatorer på denna. Produkter kan 

exempelvis användas för att göra upplevelsen mera minnesvärd och detta även efter själva 

upplevelsetillfället (Pine& Gilmore, 1998, s. 101).  

 

Pine och Gilmore’s (1998) ståndpunkt att upplevelsen påverkar mer hur kunden uppfattar ett 

värde än vad produkter och tjänster gör blir ifrågasatt av Yu och Fang (2009, s. 1273) som 

visar att värdet av produkten, servicen och upplevelsen varierar mellan individer och inkomst. 

Kundens efterfrågan kan vara ytterst individuellt och baseras på varje specifik kunds 

preferenser och behov för stunden och grundläggande värderingar (Mossberg, 2003, s. 33). 

Vidare varierar det kunden söker inte bara mellan individer utan även över tid för samma 

individ, vilket ytterligare ökar komplexiteten i upplevelsen (Mossberg, 2003, s. 56). Dessa 

forskare menar vidare att det är bevisat att ett upplevelseperspektiv är viktigt men få studier 

har gjorts gällande relationen mellan upplevelse, produkt och tjänst i kundens värdeskapande 

(Yu & Fang, 2009, s. 1274). Yu och Fang (2009, s. 1283-1284) argumenterar också för att en 

bra upplevelse är byggd på högkvalitativa produkter och service.  Enligt Helkkula et al., 

(2012, s. 60-62) är värdet av en upplevelse beroende på individuella preferenser och sociala 

normer samt individens uppfattning av den aktuella kontexten där värdet av upplevelsen 

skapas. Vidare menas att värdet kan vara både upplevt och fiktivt samt påverkas av en 

individs tidigare upplevelser och förväntningar om kommande upplevelser (Helkkula et. al., 

2012, s. 60-62). En skillnad har visats mellan kunders konsumtionsfrekvens, där kunder som 

sällan konsumerar varan eller tjänsten lägger större vikt vid dessa och inte vid upplevelsen 

(Yu & Fang, 2009, s. 1283-1284). Här visas ytterligare den komplexitet som upplevelser 

innebär för företag och dess utformning av verksamheten och vi ser att det finns en olikhet i 

hur forskare ser på upplevelsen och dess bidrag till värdeskapande för kunden.  

 

2.5 Upplevelseskapande 

För att utforma en välfungerande upplevelse påtalar Pine och Gilmore (1998, s. 103) fem 

centrala faktorer att involvera: tema, positiva signaler (cues), eliminering av negativa signaler 

(cues), erbjuda saker som förstärker minner av upplevelsen samt att involvera alla fem 

sinnena hos konsumenten. Först beskriver de att upplevelsen måste ha ett enhetligt tema som 

är genomgående under alla interaktionspunkter med företagets erbjudande. Detta tema ska 

fungera som en referens för alla händelser och delar som finns i en upplevelse, allt för att ge 

konsumenten ett enhetligt och genomtänkt intryck. För att implementera detta tema menar 
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forskarna att positiva signaler ska skapas för att bidra till det sammantagna helhetsintryck som 

temat ska kommunicera (Pine och Gilmore, 1998, s. 103-105). Signaler är olika aspekter som 

genererar stimuli, vilka på något sätt påverkar kunden. Även de minsta detaljerna är viktiga 

och kan vara avgörande för att skapa en positiv upplevelse för konsumenten. Om en medveten 

planering av dessa detaljer och delupplevelser inte sker riskerar erbjudandet att ge ett 

ostrukturerat intryck, vilket kan leda till att upplevelsen blir negativ och att konsumenten inte 

tillgodoser sig det totala temat. Viktigt för att skapa en fördelaktig upplevelse är även att 

eliminera de negativa signalerna, då dessa kan bidra till att delar såväl som den totala 

upplevelsen blir negativ för konsumenten. Även här är detaljerna viktiga och de minsta 

negativa delarna i en upplevelse kan förstöra konsumentens intryck och slutgiltiga uppfattning 

om upplevelsen (Pine och Gilmore, 1998, s. 103-105).  

 

Centralt för upplevelsens värde menar Pine och Gilmore (1998, s. 98) är att den är minnesvärd 

hos konsumenten och påtalar därför att det är viktigt att involvera fysiska bevis i upplevelsen 

som gör denna minnesvärd. Detta kan vara produkter och tjänster som på något sätt gör det 

lättare för konsumenten att minnas upplevelsen även efter att den är upplevd. På detta sätt kan 

konsumenten minnas upplevelsen genom dessa tilläggserbjudande samt skapa emotionella 

band till dessa och minnet av upplevelsen. Den sista av de fem faktorerna som Pine och 

Gilmore (1998, s. 104-105) beskriver är involvering av de fem sinnena hos konsumenten som 

ett redskap för att skapa en upplevelse. En välavvägd kombination av stimuli för de olika 

sinnena skall komponeras i enighet med temat för upplevelsen. Genom att detta görs på rätt 

sätt för den specifika upplevelsen och situationen kan minnesvärdet och utfallet av 

upplevelsen optimeras. De poängterar att de stimuli som används måste vara anpassade och 

att fel stimuli kan inverka negativt på upplevelsen (Pine & Gilmore, 1998, s. 104- 105). 

 

2.6 Upplevelsen och överraskningen 

Pine och Gilmore (1999, s. 19-20) utvecklar sitt tidigare resonemang om upplevelser i senare 

studier och påpekar hur effektiv masskundanpassning gör produkter till tjänster, tjänster till 

upplevelser samt upplevelser till omvandlingar. Här menar de att upplevelser är händelser som 

på ett personligt plan involverar och engagerar en kund. Kundanpassning av dessa leder till 

omvandlingar, vilka de menar är upplevelser som tillsammans på något sätt verkar för att 

förändra kunden. Exempelvis på detta menar de är gym med personliga anpassningar till 

kunderna, eller konsultation för att förbättra en kunds företag. I denna konceptuella 

utvidgning av upplevelseekonomin fokuserar Pine och Gilmore (1999, s. 19-21) på hur 

företag bör arbeta för att anpassa sig till detta synsätt på ekonomin. De menar att företag bör 

ta hänsyn till tre olika delar för att erbjuda en upplevelsecentrerad verksamhet och menar att 

företag först behöver börja med att masskundanpassa produkter och tjänster för att erbjuda en 

upplevelse. I en pyramidmodell som de kallar 3-S modellen beskriver författarna dessa tre 

olika delar: tillfredsställelse (skillnaden mellan det kunden förväntar sig att få och vad kunden 

upplever att den får), uppoffring (skillnaden mellan det kunden är nöjd med och vad den 

egentligen önskar) och överraskning (skillnaden mellan det kunden får uppleva mot vad 

kunden förväntar sig få). Företag måste enligt Pine och Gilmore förstå dessa delar och 

använda delarna tillfredsställelse och uppoffring som en grund för att skapa överraskningar 

och positiva oväntade händelser för kunderna. På detta sätt görs upplevelsen minnesvärd och 

blir central i företagets verksamhet (Pine & Gilmore, 1999, s. 21-22). 

 

Då kunder tenderar att komma ihåg specifika delar av en upplevelse kan detta sätt användas 

för att kontrollera vad kunden i efterhand minns. Mossberg (2003, s. 148-150, 186) påpekar 

att företag strategiskt bör inverka hur kunder uppfattar upplevelsen och aktivt påverka hur 
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dessa kunder senare talar om denna upplevelse. Kunder fungerar som delmarknadsförare och 

kan sprida budskap om den upplevelse de erfarit och då kan både konkreta och mer 

emotionella aspekter vara en del i att hjälpa kunden att beskriva upplevelsen (Mossberg, 2003, 

s. 138). Detta resonemang kan sammanlänkas med Pine och Gilmores mening att det 

personliga minnesvärdet av upplevelsen är av stor vikt för att kunden skall uppfatta denna 

fördelaktigt (Pine & Gilmore, 1998, s. 101). 

 

Berry et. al. (2006, s. 44-46 ) menar i likhet Pine och Gilmore (1998, s. 19-22) att olika typer 

av delupplevelser och kontaktpunkter interagerar för att skapa den totala serviceupplevelsen. 

Olika kontaktpunkter påverkar kundens tankar, känslor och beteende och bidrar på så sätt till 

den totala upplevelsen kunderna erfar. De delar in kontaktpunkterna i tre grupper; de 

funktionella, mekaniska och humanistiska, som var och en har sitt speciella bidrag till 

upplevelsen. De funktionella punkterna påverkar kundens kalkylerade perception av 

upplevelsen och berör de tekniska aspekterna av tjänsten samt hur väl det som ett företag 

erbjuder fungerar i praktiken. Kundens emotioner ses av dessa forskare påverkas av de 

mekaniska och humanistiska punkterna. De mekaniska kontaktpunkterna avser de 

kontaktpunkter som påverkar kundens sinne och direkta uppfattning av företagserbjudandet 

medan de humanistiska kontaktpunkterna har sin grund i involverade parters beteendemönster 

som exempelvis kroppsspråk och sätt att tala (Berry et. al., 2006, s. 44-45). 

 

2.7 Upplevelsecentrerad tjänst  

I utformningen av upplevelsecentrerade tjänster är kundens upplevelse i fokus, detta för att 

skapa de förutsättningar som behövs för att i så hög grad som möjligt uppfylla de 

förväntningar som kunden har (Zomerdijk & Voss, 2010, s. 68). För att engagera kunden och 

skapa en personlig och minnesvärd upplevelse understryks värdet av kundmedverkan, 

antingen på ett känslomässigt, fysiskt, intellektuellt eller spirituellt plan. I en 

upplevelsecentrerad tjänst skapas värde i interaktionen mellan kund och företag så man 

tillsammans skapar en upplevelse. Tjänsten blir på så sätt en del av upplevelsen till skillnad 

från att upplevelsen endast är ett extra tillägg till tjänsten. 

 

I en undersökning har tre aspekter visat sig vara mest använda i utformningen av 

upplevelsecentrerad tjänst. Flerfaldiga kontaktpunkter (touch points) med kunden samt 

signaler (cues) visade sig vara den aspekt av störst vikt för skapandet av upplevelsecentrerad 

tjänst (Zomerdijk & Voss, 2010, s. 68). Dessa olika signaler avges av produkten, omgivningen 

eller tjänsten som tillsammans påverkar kundens uppfattning av tjänsten. Dessa influerar på så 

sätt kunden i olika tidpunkter och vid olika platser redan innan tjänstens början och fortsätter 

efter tjänstens slut och pågår på så sätt och vävs in i upplevelsen av nästa tjänst. Den andra 

aspekten av vikt var sinnesstimulerande design (sensory design) (Zomerdijk & Voss, 2010, s. 

68-69). Detta innebär att genom den fysiska omgivningen och atmosfären stimulera alla 

kundens sinnen genom exempelvis musik och dofter, därigenom får kunden mer information 

om tjänsten. Detta förstärker minnet av upplevelsen och är därför viktigt i skapande av 

materiella aspekter i tjänsten. Användande av dramatiska strukturer i tjänsten är den tredje 

viktiga aspekten för skapandet av upplevelsecentrerad tjänst enligt Zomerdijk och Voss (2010, 

s. 69). Tjänster kan utformas för att skapa en dramatisk struktur med olika delhädelser och 

intrycken varieras på så sätt att interaktionen med företaget blir intressant. Detta kan positivt 

påverka kundens upplevelse och stärka minnet av tjänsten.  

 

Upplevelsecentrerad tjänst ska väcka känslor och reaktioner som gör upplevelsen minnesvärd. 

Chase et al.(2008, s. 253-254) belyser hur tjänsten kan göras till en upplevelse genom att 
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komplexitet och upplevelsegrad ökar samt att tjänsten ses som en destination där kunden 

befinner sig en längre tid och får upplevelser. Data som baseras på olika fall ger stöd för att en 

integrering av upplevelsen i traditionella tjänster och en utökad upplevelsedel i 

tjänsteerbjudandet har positiv inverkan på företagets prestation. Erbjudanden av multipla 

upplevelser som attraherar olika målgrupper till skillnad från ytterst fokuserade upplevelser 

har en positiv inverkan på det finansiella resultatet och en förnyelse av kontaktpunkter och 

erbjudanden får kunder att besöka företaget igen (Chase et. al , 2008,s. 253-254, 261). Även 

här kan vi alltså se tendenser till att skapa något som kunden lägger märket till och kan 

minnas. 

 

Zomerdijk och Voss (2010, s..67) använder och omformar de Shiv och Plassmanns (2008) 

formel där de förklarar kundvärde som: CVP = Ev + Av + Pv. I denna formel är CVP är 

kundvärde, Ev värdet från upplevelsen, Av värdet från tjänstens attribut och Pv värdet av 

priset. De menar vidare att detta stämmer för alla tjänster. Zomerdjik och Voss anser vidare att 

denna formel inom upplevelsecentrerad tjänst kan användas: Ev > Av+ Pv (Zomerdijk & Voss, 

2010, s. 67). Värdet av upplevelsen lyfter de här tydligt och påvisar att upplevelsen i dessa 

situationer är viktigare än priset och tjänsten. Vi vill däremot ifrågasätta antagandet att 

upplevelsen är större än prisets och tjänstens påverkan tillsammans. Det finns viss oklarhet 

vad författarna menar med denna modell då vidare förklaring och bakgrundsfakta till formeln 

inte ges. Kanske menar författarna att upplevelsevärdet är det centrala i en 

upplevelsecentrerad tjänstverksamhet och överordnat det sammanlagda värdet av prisets och 

tjänstens attribut. Detta får däremot läsaren själv bilda sig en uppfattning om och det är oklart 

vad denna formel grundar sig i exakt.  

 

2.8 Påverkan på upplevelsen 

Ytterligare faktorer som har studerats och visat sig ha ett samband med upplevelsen som 

kunden får är: tjänster som erbjuds, sortimentet, pris, kvalitet, personalen och exratjänster som 

höjer kundvärdet (Sathish & Venkatesakumar, 2011, 4-10). Alla faktorer visade sig ha någon 

koppling till upplevelsen men författarna menar att kombinationen av de olika faktorerna kan 

vara mest bidragande till totala upplevelsen. Dessa forskare menar även att upplevelsen kan 

ses påverka både hur tillfredsställda kunderna är och hur lojala kunderna är mot företaget i 

fortsättningen (Sathish & Venkatesakumar, 2011, s. 4-5). De innehar perspektivet att 

upplevelsen kan vara en källa till att skapa värde och att upplevelsen kan vara det central i 

företagserbjudandet till kunderna för att tillmötesgå deras efterfrågan. De menar att det kan 

ses en koppling mellan de faktorer som genererar en upplevelse till kunden och företagets 

framgång eftersom en koppling finns mellan upplevelsen och kundernas lojalitet (Sathish & 

Venkatesakumar, 2011, s. 8-10). Detta visar på att det finnas teoretisk grund för att det kan 

vara lönsamt att arbeta med upplevelseskapande som företag. Vi vill framföra att den 

refererade studien av Sathish och Venkatesakumars (2011) är gjord i en cafékontext på 

konsumenter men är endast utfört på ett företag, vilket gör att resultaten kan vara mindre 

generaliserbara. Vi ser ändå dessa resultat som indikationer på att variablerna kan vara av 

intresse samt att ytterligare studier behövs på området. 

 

2.9 CEM- att som företag hantera upplevelseskapande 

Strategier för hantering av kundupplevelse, CEM, (Cosumer experiance management) 

beskrivs i teorin som en central del i att utforma en verksamhet som med upplevelsen i fokus 

erbjuder sina kunder det de efterfrågar (Lemon et. al, 2009, s. 31- 34). Detta fält inom 

upplevelseforskningen behandlar hur företag i praktiken kan styra sin organisation mot ett 
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kundorienterat och upplevelseinriktat perspektiv så att värde skapas genom detta för både 

företaget och kunden. I och med att man belyser de praktiska åtgärder och aspekter som 

behöver integreras i upplevelseperspektivet lyfter man även fram kostnadsperspektivet med 

att implementera ett upplevelsefokus. Ett upplevelsefokus i verksamheten kan bidra till mer 

tillfredsställda kunder, något som anses som en viktig aspekt för en lyckad prestation från 

företaget. Dock kan det även medföra höga kostnader som inte ger resultat i förhållande till 

investeringarna som görs (Lemon et. al, 2009, s. 38).  

 

Vidare har dessa forskare sammanfattat de aspekter som företag, enigt deras studie och 

tidigare forskning gällande CEM, kan arbeta med samt förhålla sig till för att utveckla en 

upplevelse för konsumenten. Företaget har en strategi för att hantera hur kundens upplevelse 

ska utvecklas och i denna studie har de sju faktorerna: socialmiljö, tjänstesamverkan, lokalens 

atmosfär, sortiment, pris, kundupplevelser i alternativa kanaler samt varumärket belysts som 

influerande på kundens upplevelse (Lemon et. al, 2009, s. 32-33). Till dessa faktorer adderas 

även kundens tidigare upplevelse och erfarenhet av företagets erbjudande. För att ytterligare 

visa komplexiteten har forskarna i sin modell inkluderat situationsanknutna variabler (kultur, 

säsong, typ av affär etc.) och kundspecifika variabler (mål, attityder etc.) som påverkar 

kundens totala upplevelse. Dessa olika delar skapar tillsammans en helhet som resulterar i en 

upplevelse som kunden erfar kognitivt, känslomässigt, socialt och fysiskt (Lemon et. al, 2009, 

s. 32-33). Helhetskonceptet gör att företag behöver se till upplevelsen på ett övergripande sätt 

och undersöka var företaget strategiskt kan bidra till en positiv upplevelse för kunden. 

 

Chase et. al. (2008) betraktar hur en inriktning på upplevelsecentrerad tjänst influerar 

servicestrategisk utveckling i företag. Denna forskning påvisar hur företagen på ett strategiskt 

plan kan påverka den upplevelse som kunden erfar samt de känslor och reaktioner som denna 

medför. Genom att rätt strategiska beslut tas av ett företag kan en värdegivande upplevelse 

erbjudas kunderna på ett effektivt sätt och samtidigt skapa lönsamhet för företaget (Chase et 

al., 2008, s. 248). I studien belyser forskarna de strategiska beslut som behöver hanteras för 

att skapa en upplevelse för kunden och delar in dessa beslut i kategorierna som de benämner: 

Stageware, Orgware, Costumerware samt Linkware. Stageware syftar till tjänstelandskapet 

och de omgivande faktorer som upplevelsen presenteras i, Orgware behandlar beslut gällande 

infrastrukturella hanteringssystem och åtgärder, Customerware inkluderar hantering och 

flödet av interaktionspunkter och kontakt mellan kunden och företaget och Linkware syftar 

till de kommunikationssystem som företaget använder och hur information hanteras (Chase et 

al., 2008, s. 250-252). Vidare menar även dessa forskare att det finns risk för 

överinvesteringar och höga kostnader när en upplevelseinriktad verksamhet skapas och att 

dessa investeringar kan ha låg positiv effekt på upplevelsen som kunden erfar och dess 

minnesvärde (Chase et al., 2008, s. 263). 

 

2. 10 Upplevelserummet- där allt sker 

2.10.1 Övergripande beskrivning och funktion 

För att beskriva den omgivning som en tjänst konsumeras, levereras och produceras i och som 

skapar upplevelser har Mossberg (2003, s. 113) använt sig av begreppet upplevelserummet. 

Detta uppfattas och används av de aktörer som verkar inom detta. Upplevelserummet blir på 

en påbyggnad till tjänstelandskaps- begreppet som flitigt använts för att beskriva den fysiska 

verklighet som en tjänst produceras inom (Bitner, 1992, s. 60). Omgivande faktorer som finns 

i upplevelserummet menas vara extra centrala gällande upplevelser då kunden ofta tillbringar 

en längre tid i detta upplevelserum och att fokus då ofta är på någon typ av nöje. 

Upplevelserummet påverkar beteenden och tillfredsställelse hos kunden, medkonsumenter 
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och personal, vilka även i sin tur påverkar varandra i interaktion under upplevelsen 

(Mossberg, 2003, s. 109-110).  

 

Både inre faktorer som praktisk användning, design och dekor samt yttre faktorer så som 

verksamhetens placering och tillgänglighet är relevanta när man talar om upplevelserummet 

och dess påverkan enligt Mossberg (2003, s. 110). I en sammanfattande överblick över 

tidigare forskning gällande omgivningens påverkan på aktörerna i denna belyser Mossberg 

interaktionen mellan fysiska-, sociala- och designrelaterade aspekter i upplevelserummet samt 

påverkan av olika stimuli, som centrala för denna teoriinriktning (Mossberg, 2003, s. 111-

112). Att använda upplevelserummet på ett effektivt och verksamhetsanpassade sätt är ett 

viktigt redskap i att skapa en upplevelse för kunden enligt Mossbergs resonemang. 

 

Ett upplevelserum kan fungera som en viktig marknadsföringskanal för företag. Mossberg 

(2003. s.120-122) menar att det kan vara ett sätt att; skapa en metafor för det erbjudande som 

företaget vill tillhandahålla sina kunder, attrahera det kundsegment som företaget riktar sig 

till, positionera sig och differera sig från konkurrenterna, underlätta aktiviteter samt påverka 

känslor och beteende på kunder och anställda. Vidare menar Mossberg att undersökningar har 

visat att kundernas betalningsvilja påverkas av utformningen upplevelserummet och då att 

kunder är villiga att betala en högre summa för exempelvis en restaurangupplevelse om 

upplevelserummet är attraktivt (Mossberg, 2003, s. 128). På så sätt kan i förlängningen 

lönsamheten ses påverkas av upplevelserummets utformning.  

 

2.10.2 Stimuli och reaktioner 

Upplevelserummet skapar genom olika stimuli reaktioner på de som befinner sig i detta och 

inverkar därför på den totala upplevelsen, vilka av Mossberg (2003, s. 133-140, 184) delas 

upp i kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner. Reaktionerna är personliga för 

individerna men påverkas även av andra i upplevelserummet (Mossberg, 2003, s. 133). Den 

kognitiva reaktionen gör att personerna i upplevelserummet får en uppfattning av den 

rumsliga situation de befinner sig i och är centralt för att relatera till sig själv och till sin 

omgivning. Även den arkitektoniska utformningen av verksamheten är relevant för kognitiva 

reaktioner hos kunder och medarbetare efter som den både kan vara rent estetiskt tilldragande 

men också skapa flödesmönster för beteenden i en lokal (Mossberg, 2003, s. 133-134).  De 

känslorelaterade reaktionerna inkluderar de känslor och sinnesstämningar som 

upplevelserummet skapar för konsument och medarbetare samt resultera i ökad eller minskad 

tillfredsställelse för kunden (Mossberg, 2003, s. 134-136). Framför allt påtalar Mossberg 

musik, ljus och färg som aspekter som kan användas och hanteras i upplevelserummet för att 

påverka känslostämningar och beteenden hos kunderna. Det menas att upplevelserummet som 

medför positiva intryck och känslor är mer attraktivt och av mer intresse att besöka/ återvända 

till (Mossberg, 2003, s. 138). Bekvämligheten och lukter ses som de fysiologiska 

reaktionsskaparna och påverkar hur lång tid kunderna stannar i upplevelserummet samt hur 

kunderna uppfattar upplevelsen fysiskt (Mossberg, 2003, s. 138).  

 

2.10.3 Andra besökare i rummet 
För den totala uppfattningen av upplevelsen i upplevelserummet är även andra kunder en 

central del. De kan både bidra positivt och negativt till en kunds tillfredsställelse. 

Medkonsumenterna kan vara en del av själva upplevelsen och bidra till att kunden känner en 

gemenskap och även uttryck för en tillhörighet. Genom detta kan subjektiva upplevelser 

skapas för kunden och generera värde utöver det som objektiva produkter och tjänster medför 

(Mossberg, 2003, s. 144, 147). I motsats kan även medkonsumenterna vara källa till irritation 

och negativa upplevelser som ökande väntetider och köer samt att kunden inte känner att den 
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vill delta i gemenskapen med de andra kunderna. De ses därför som en paradox för företagen 

att på ett sätt vilja ha mycket kunder men att detta även kan medföra att kundernas upplevda 

värde minskar (Mossberg, 2003, s. 150-152).  Det finns teoretisk grund för att det är viktigt 

för företagen att därför hantera väntetider och köer på ett effektivt och genomtänkt sätt genom 

att antigen förändra upplevelserummet eller/och verksamhetens utformning samt undersöka 

hur kundens uppfattning av väntan och köande kan optimeras (Mossberg, 2003, s. 159). I vår 

studie kan detta vara av relevans i förhållande till om och i så fall hur caféerna arbetar för att 

hantera interaktionen medkonsumenter emellan, eftersom detta möjligen kan ses vara av vikt 

för upplevelsen i denna bransch. 

 
2.10.4 Atmosfärens påverkan på upplevelsen - känslornas inverkan 
Ett bidrag till det teoretiska fältet om upplevelser och konsumtion, har belyst viktiga faktorer 

för upplevelsens kvalitet och menar att kvaliteten på upplevelsen avgörs av en kunds 

bedömning av hela upplevelsen på ett känslomässigt plan (Changa & Horngb, 2010, s. 2415-

2416).  De dimensioner som har studerats påverka kvalitetsuppfattningen av en upplevelse är 

den fysiska omgivningen, interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund, andra 

konsumenter, kundens sällskap (social interaktion med vänner etc.) och konsumenten själv. 

Den fysiska omgivningen är uppdelad i fyra underkategorier som alla inverkar på 

upplevelsen: Atmosfären, koncentration, fantasi och överraskning. Forskarna menar att 

omgivningen påverkar kunderna emotionellt via atmosfären, kundens uppmärksamhet och 

koncentrationsfokus, incitament och möjlighet till fantasi och uppfinningsrikedom samt att 

omgivningen kan erbjuda kunden något oväntat som den inte förväntar att erfara. Även 

dimensionen kunden själv är uppdelad i två kategorier, en som syftar till den kognitiva och 

läromässiga delen i upplevelsen och en som betraktar underhållningsdelen (Changa, & 

Horngb, 2010, s. 2405). Vidare påtalar dessa forskare att dessa dimensioner är av yttersta vikt 

för företag när de ska utforma upplevelser i sin verksamhet för att attrahera kunderna, samt att 

studien är speciellt applicerbar i kontexter där kunden inte är ensam utan upplever en händelse 

tillsammans med andra. Kvalitetsupplevelsen påverkas av alla dessa dimensioner och företag 

behöver förstå hur dessa kan användas i just deras varsamhet för att utforma den optimala 

upplevelsen och ta tjänsten till en ny nivå (Changa & Horngb, 2010, s. 2415). 

 

Hoffman (2002, s. 34-38) menar i likhet med övrig teori på området att omgivningen kan 

påverka beteendemönster, flöden i lokalen och samtidigt minska konfliktsituationer mellan 

konsumenter som konsumerar en upplevelse samtidigt. Efter konsumtionen kan faktorer i 

atmosfären även influera hur kunden utvärderar sin upplevelse samt att kunden kan påverkas 

av hur ett företag försöker att till alla kunder ge en liknande grund för serviceupplevelsen 

(Hoffman, 2002, s. 36-39). Omgivningen och atmosfärens betydelse för upplevelsen i en 

servicerelaterad kontext har även påvisats av andra forskare. Hur omgivningen utformas kan 

påverka de involverade aktörernas beteenden samt den information som de uppfattar och på så 

sätt bidra till hur upplevelsen av tjänsten blir (Hoffman, 2002, s. 37-38).  

 

Vidare menas att den är utilitariska och hedoniska motivationen för konsumtion och 

engagemang/involvering i konsumtionen även har betydelse för hur olika aspekter uppfattas 

och påverkar upplevelsen (Ballantine et al. 2010, 643-651). Olika kontaktpunkter i 

omgivningen har setts påverka om kunden erfar en positiv upplevelse eller inte. Det menas 

även att olika aspekter i omgivningen som på fysiska och emotionella plan påverkar kunderna 

när de vistas i en omgivning är av stor vikt för företag att betrakta i utformningen av sin 

verksamhet. Detta är centralt för skapandet av den upplevelse som företaget önskar ge kunden 

och speciellt när konsumtionen är mer upplevelseinriktad än utilitariskt grundad (Ballantine et 

al., 2010, s. 651-652). Vidare menar denna teoretiska bidragsdel att aspekter i omgivningen 
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bör ses i förhållande till varandra och inte separat då kunden erfar en kombination av 

aspekterna under upplevelsen (2010, s. 643). Helhetens komposition av detaljer återkommer 

alltså även här som avgörande för kundens intryck och upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen (egen konstruktion) 

 

2.11 Sammanfattning av teorin på upplevelseområdet 

Vi kan se att den teoretiska referensramen för upplevelseområdet inom den ekonomiska 

forskningen är mångfasetterad och ganska divergerad i sin natur. Teorin indikerar på att det 

finns en relation mellan det värde som kunder erfar och upplevelsen. Hur denna relation kan 

te sig är varierande och vissa forskare menar att upplevelsen är hela kundvärdet medan andra 

menar att det kan vara en del av detta. Flera aspekter och faktorer har både studerats och setts 

ha betydelse för företags skapande av upplevelser och kunders uppfattning av dessa 

erbjudanden. Denna något oklara situation kan ha sin grund i att detta forskningsfält är relativt 

nytt och att det krävs vidare forskning för att tydliggöra förhållanden mellan alla olika delar i 

ett upplevelseskapande. 

 

Inledningsvis kan man se att värde för kunderna kan skapas på en mängd olika sätt och 

kombinationer. Både transaktionen och produkten samt emotioner och relationer kan ses 

bidragande till värdet. Även kundens syfte som antingen kan vara utilitaristisk eller 

hedonistisk kan vara avgörande för vad som blir det slutliga värdet som kunden erfar av en 

interaktion med ett företag (se Figur 2).  Den hedonistiska konsumtionsinriktningen kan ses 

lämna ett utrymme för företag att använda upplevelser som bidragande faktorer till värdet i 

sina erbjudanden till kunden. Därför kan vi se en tydligare koppling mellan upplevelsen och 

det hedonistiska syftet istället för det utilitaristiska syftet (se Figur 2). Detta 

upplevelseinriktade värdeskapande bidrar med något ytterligare till kunden förutom att 

tillfredsställa det praktiska behov som den utilitaristiska konsumtionen gör.  

 

I figur 2 kan vi se att upplevelsen kan vara en del av det kunden värdesätter men behöver 

nödvändigtvis inte vara det. De största synsätt på upplevelsen och dess roll som vi har sett i 

teorin kan delas in i Upplevelseekonomin, Skapande och hantering av upplevelsen, 

Upplevelserummet och Upplevelsecentrerad tjänst (se Figur 2). Upplevelsen har på senare tid 

börjat fått en allt mer framträdande roll i synen på hur företag skapar värde för sina kunder 

och har blivit ett sätt att se på utbytet mellan kund och företag. Upplevelseekonomin som 

grundtanke lyftes i slutet av 90-talet fram av forskarna Pine och Gilmore (1998, s. 100-105).  

Denna utveckling återspeglar sig även i Zomerdijk och Voss (2010, s. 68-69) forskning om att 
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tjänstebranscher har blivit mera inriktade på att skapa upplevelse orienterade tjänster. Ett 

grundläggande teoretiskt koncept som Pine och Gilmore myntade, och som andra forskare 

(exempelvis Mossberg (2003)) senare använder sig av är det att upplevelser kan delas in i fyra 

olika varianter. Dessa är underhållande, utbildande, estetiska och eskapistiska och baseras på 

kundens delaktighet och aktiva medverkande i upplevelsen. Vi kan alltså se att upplevelser 

kan vara av olika natur och kräva olika involvering och hantering av kundens medverkan från 

företagens sida för att upplevelsen ska bli fördelaktig. Företag behöver även medvetet skapa 

en intern organisation gällande kommunikation, kundmöte och informationshantering som gör 

det möjligt att skapa värde via ett upplevelsefokus (Chase et al., 2008, s. 250-252). 

 

Forskare som Pine och Gilmore (1998 s. 100-101) ser upplevelser som det centrala som 

företag erbjuder sina kunder oavsett kontext och andra forskare som Mossberg (2003 s. 13,47-

53 72) och Zomerdijk och Voss (2010, s. 73, 77) instämmer till stor del i detta resonemang. 

Det finns dock andra forskare som exempelvis Chase (2008 s. 249), Yu och Fang (2009, s. 

1273, 1283-1284) samt Helkkula (2012 s. 60-62) ställer sig mera restriktiva till att 

upplevelsen alltid är det centrala och mest värdeskapande för kunden. Alla forskare är överens 

om att upplevelsen är en möjlighet för företag att skapa värde för kunderna, men att om och 

hur detta ska användas och hanteras i företagets verksamhet beror på situationen samt 

egenskaper hos de kunder man vänder sig till när man ser till de upplevelseinriktade, menar 

de mera kritiska forskarna. Vi kan alltså se att upplevelsen ses som ett sätt att skapa värde och 

kan vara antigen det centrala i ett företagserbjudande eller en del av detta och då integrerat 

med det värde som även skapas av produkter och tjänster.  

 

Pine och Gilmore (1999, s. 19-22) utvecklar sitt resonemang där de belyser upplevelsen 

utifrån kundens erfarenhet och förväntningar i 3S-modellen där överrakningen lyfts som 

relevant för upplevelsen. Grundläggande för upplevelser ses även vara att de ska skapa någon 

typ av reaktion och engagemang hos kunden och i olika dimensioner på både konkreta och 

fysiska plan samt abstrakta och emotionella plan. Återkommande är även resonemanget om 

att skapa ett minnesvärde för kunden, något som både Pine och Gilmore (1998, 100-105), 

Mossberg (2003), Zomerdijk och Voss (2010, s. 60-62) samt Hoffman (2002, s. 34-39) påtalar 

som viktigt för att skapa upplevelser. Företagets skapande och hantering av olika aspekter i 

verksamheter ses alltså som grundläggande för om upplevelsen kan ses som bidragande till 

skapandet av kundvärde. 

 

Påverkan på kunderna genom olika stimuli av bland annat omgivning och interaktionspunkter 

med företaget är ett genomgående inslag inom upplevelseforskningen som beskrivs i vår 

teoretiska referensram. Således blir omgivningens atmosfär och upplevelserummet viktiga 

delar för att förstå den mångfasetterade upplevelsen. Vidare ses kunders medverkan och 

medkonsumenters påverkan samt interaktionen dem emellan, och även mellan personalen på 

företaget, som centrala bidrag till upplevelsen och dess utkomst. Därför blir hanteringen av 

känslor och reaktioner viktig för företag att behandla för att skapa fördelaktiga upplevelser. 

Även kvaliteten, utbudet, och priset på produkter och tjänster ses påverka upplevelsen och det 

värde som kunden erfar, enligt vissa forskare inom upplevelseteorin (Lemon, 2009 och 

Sathish & Venkatesakuar, 2011).  

 

Av de faktorer och aspekter som nämns ser vi alla som relevanta indikatorer på 

upplevelsepåverkan och att dessa är av intresse när vi undersöker hur caféerna arbetar för att 

skapa värde för sina kunder. Beroende på om och hur dessa aspekter som ses påverka kunden 

och bidra till om en upplevelse används i caféernas verksamheter, kan möjligen mönster 

urskiljas om och huruvida dessa aktörer arbetar med upplevelseskapande i sina 
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företagserbjudanden. Vidare ser vi denna teoretiska bakgrund som en indikator att 

förhållandet mellan kundvärdeskapande och upplevelser är ett relevant och mångfasetterat 

fenomen och bör därför belysas vidare. Detta är något som vi anser oss göra med vår 

frågeställning och syftet för denna studie. Därför tar vi med dessa teorier för vår 

empiriinsamling och analys av denna.  
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3.0 Studiens genomförande - vetenskapligt och praktiskt  

3.1 Synen på kunskapsgrunder för denna studie 

Kunskapssynen belyser det som betraktas som kunskap (Bell & Bryman, 2003, s. 27,29).  

Genom detta arbete är kunskapssynen av tolkningsperspektiv då detta synsätt är i linje med 

vår frågeställning som lägger grunden för ett oplanerat och öppet svar. Vi kommer att 

analysera empirin i förhållande till den subjektiva kontextuella faktorn samt även till det 

upplevelseteoretiska ramverket. Detta är något som anses karaktäristiskt för det tolkande 

synsättet (Bell & Bryman, 2003, s. 32). Även den kritiska realismen, som menar att vi som 

forskare uppfattar en slags representation av verkligheten (Solberg & Solberg, 2007, s. 65), 

kan vara ett alternativ till tolkningsperspektivet eftersom det öppnar upp för att verkligheten 

kan tolkas på flera sätt och ser till skillnad från positivisterna att även icke observerbar data 

kan inkluderas i verkligheten (Bell & Bryman, 2003, s. 28). Vi menar dock att 

tolkningsperspektivet är mer i linje med vår studie och att den kritiska realismens mening att 

det finns en yttre verklighet och att samhällsvetenskap och naturvetenskap bör och kan 

använda samma angreppssätt, inte överensstämmer med vår studie. Ytterligare indikationer på 

lämpligheten av detta perspektiv är att de data som insamlas kommer att vara präglad av 

respondenternas syn på situation och beteenden i deras vardag. Vidare kommer det 

hermeneutiska synsättet representeras genom denna studie. Essentiellt inom hermeneutiken är 

att tolka och förstå verkligheten samt att denna kunskapssyn ger öppenhet för att verkligheten 

kan tolkas olika beroende på tidsera, rum och kultur (Solberg & Solberg, 2007, s. 53-54). Vår 

studie ämnar att belysa frågeställningen utifrån olika synsätt och inte applicera den objektiva 

bild av sanningen som ett positivistiskt synsätt skulle innebära (Bell & Bryman, 2003, s. 26).  

 

Ontologin beskriver läran om det som är varande och innefattar det som kan betraktas som de 

grundläggande principerna för världen (Solberg & Solberg, 2007, s. 37-38). I det ontologiska 

sammanhanget utgår vi ifrån det konstruktivistiska synsättet. Detta är ett vanligt synsätt inom 

kvalitativa undersökningar och utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad samt 

obestämbar (Bell & Bryman, 2003, s. 34, 298). Detta finner vi passande främst då vi utgår 

ifrån att sociala företeelser är föränderliga och kan inte på förhand beräknas. Vi använder oss 

således även av ett subjektivistiskt synsätt för att se på upplevelser som socialt konstruerade, 

något som av Bell och Bryman ses som centralt för detta synsätt (2003, s. 36).  Enligt 

objektivismen anses sociala företeelser vara objektiva och oberoende av sociala aktörer (Bell 

& Bryman, 2003, s. 33- 34).  Vi frångår objektivismen då vi i vår studie utgår ifrån att våra 

medverkande respondenter inte har en objektiv utan en subjektiv uppfattning och är beroende 

av rådande omständigheter i sin tolkning. 

 

3.2 En kvalitativ studie 

Valet av undersökningsmetod beror på vad forskaren vill lära sig och vilken inställning denne 

har till kunskap och sitt forskningsämne (Seidman, 2006, s. 12). Det finns en tydlig skillnad 

mellan samhällsvetenskaplig forskning och naturvetenskaplig forskning där förstnämnda 

forskningstypen innefattar reflektions- och kommunikationsmöjligheter. Dessa aspekter bör 

enligt Seidman (2006, s. 8) därför utnyttjas inom samhällsvetenskapliga studier. Exempelvis 

förlitar sig en kvalitativ intervju på att de intervjuade kan göra sin situation och åsikt väl 

förståelig genom språket (Seidman, 2006, s. 14). För att samla in data till vår studie har en 

kvalitativ metod använts. Detta för att skapa förståelse och på ett djupgående sätt belysa detta 

ämne samt besvara vår frågeställning med syftet för studien som grund. Vi belyser frågan 
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utifrån olika individers tolkning av en situation och detta är något som kan ses som ett 

kvalitativt perspektiv enligt Bell och Brymans (2003, s. 322) resonemang.  

 

Inom den kvalitativa forskningen ses målet vara att få insikt och förståelse för olika 

företeelser och baseras på subjektiva och tolkande tillvägagångssätt (Shiu et. al., 2009, s. 

171). I jämförelse med det kvantitativa undersökningssättet är metoden mindre strukturerad 

och statistiskt inriktad. Få undersökningsobjekt bidrar till att den kvalitativa metoden får ett 

djup i informationen men inte uppnår samma generaliserbarhet som den kvantitativa som har 

ett större antal undersökningsobjekt (Shiu et. al., 2009, s. 171-175). Vissa forskare ser valet 

mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar som antingen politiskt eller moraliskt. Här 

argumenteras att då det kvantitativa valet gör människor till siffror blir kvalitativ forskning 

det moraliska valet (Seidman, 2006, s. 12). På den andra sidan argumenteras att intervjuaren 

inom kvalitativ forskning ofta gör de intervjuade till subjekt vars ord stödjer det forskarna vill 

säga i sin text (Seidman, 2006, s. 13). Vi kan i och med detta se att båda 

forskningsinriktningar har fördelar och nackdelar.  Ett kvantitativt tillvägagångssätt kan även 

vara rimligt för att belysa vårt problem men då med ett syfte om att mäta generaliserbara 

värden. Vi anser att den kvalitativa metoden är mer passande för syftet med vår studie då vi 

strävar efter att förstå varje subjektiva bild av kundvärde och upplevelser. Studien bidrar till 

upplevelseteorin då detta är ett relativt nytt forskningsfällt vilket gör att den förståelse och det 

djup som den kvalitativa metoden bidrar med kan ses som mera motiverat och behövligt.  

 

3.3 Induktiv eller deduktiv studie? 

Eftersom vi i vår kvalitativa frågeställning öppnar upp för oförväntad information utöver den 

teoretiska referensramen och fokuserar på att med en öppenhet förstå forskningsproblemet 

kan ett induktivt synsätt vara det uppenbara vid första anblicken. Med ett induktivt synsätt 

ämnar forskare att utifrån inhämtad data generera teorier, och genom ett deduktivt synsätt 

provar forskare befintliga teorier från insamlad data (Bell & Bryman, 2003, s. 23-25). Vår 

studie har en teoretisk referensram inom upplevelseorienterad forskning, vilken har fungerat 

som vägvisare för de öppna frågor som vi använder oss av i våra intervjuer. Detta medför att 

studien får en mer deduktiv ansats och att vi då till viss del kan ses testa befintlig teori på 

området. Därför har vår studie en blandning av det deduktiva och det induktiva 

förhållningssättet i sitt anslag, eftersom vi har en teoretisk grund men har i det kvalitativa 

tillvägagångssättet en öppenhet för upptäckten av nya inslag till upplevelseteorifältet.  

 

3.4 Sökning och val av litteratur 

Ganska snart skaffade vi oss en bild över de huvudsakliga delarna inom upplevelseteorifältet 

och vilka forskare som behandlat ämnet. Vi sökte artiklar på Umeå universitets biblioteks 

databaser samt Googleschoolar. Våra sökord blev successivt mera upplevelseinriktade och 

gick från att inledningsvis vara mer tjänsterelaterade (service, consumers, café, value, 

company offering, service marketing) till att fokusera mera på upplevelseteori (experience, 

value creation, experience-centric service, emotions, company, consumers, satisfaction, 3-S, 

senses). Även vissa av forskarna (Mossberg, Pine och Gilmore) blev sökord när vi letade och 

utvärderade teori och tidigare forskning för uppbyggande av inledningskapitlet och 

teorikapitlet.  
 
Forskarna Pine och Gilmore och deras koncept om att se upplevelsen som det centrala i ett 

företagserbjudande blev en grund för vidare sökning. I flertalet av övrig litteratur refererar 
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forskare till dessa och har både kritik och medhåll att tillägga. Att studera både äldre och 

nyare artiklar gav oss en bred förståelse för både genomgående resonemang för vad som är av 

vikt i skapandet av och bidrag till en upplevelse, samt även hur teoriområdet har utvecklas 

över tid. Även upplevelsecentrerade tjänster som på senare tid blivit ett populärt underfält att 

studera blev ledande för vidare uppbyggande av vår teoretiska grund och inriktning för 

studien. För att kritiskt granska och analysera artiklarna som vi genom vårt litteratursök 

hittade, kontrollerade och läste vi även arbeten som författarna av dessa artiklar refererade till 

i sina studier och sammanfattningar av teoretisk bakgrund. Detta gav oss inte bara ett kritiskt 

förhållningssätt utan även en djupare förståelse för upplevelseteoriområdet i stort, samt för 

vilka forskningar från andra teoretiska fält som ligger till grund för studier av upplevelser. 

Vidare gav denna kontroll oss nya infallsvinklar och även i vissa fall användbara artiklar till 

vår teoretiska referensram. 

 

Vi vill här klargöra en referering som vi använder i både inledande kapitel och den teoretiska 

referensramen. Referering görs till en artikel som bygger på en bok skriven av Pine och 

Gilmore (1998). Då båda är skrivna av samma författare och behandlar samma ämne valde vi 

här att referera till endast artikeln, eftersom denna gav oss den information vi ansåg oss 

behöva för att skapa vår teoretiska grund och skaffa oss förståelse för utvecklingen av 

forskningen inom upplevelseteorin. Beskrivingen av omkringvarande faktorer gällande 

upplevelseekonomi kan anses mera utförlig i boken, men vi anser att artikeln behandlar och 

sammanfattar det som är lämpligt för vår studie på ett mer koncist sätt. 

  

Vissa av källorna vi har avvänt är daterade till innan 2000-talet och en så tidigt som 1992, 

vilket kan ses som föråldrat, eftersom upplevelseteoriområdet är ett relativt nytt 

forskningsområde och fortfarande under förändring. Vi har ändå inkluderat dessa då de är 

grundläggande för det fokus på upplevelser som vår studie har. För att kompensera dess äldre 

källor har vi även utförligt studerat vart denna forskning befinner sig på senare tid, samt vilka 

tillägg och rekonstruktioner som författare bidragande till dessa äldre studier senare har gjort. 

I den mån den senare forskningen och tillägg har varit av relevans för vår studies teoretiska 

referensram har dessa inkluderats efter utvärdering av dess betydelse för upplevelseteorin i 

stort. 

 

3.5 Steg mot empirin 

I denna studie har vi för avsikt att anta ett företagsperspektiv när vi besvarar vår frågeställning 

eftersom vi vill titta på hur caféer som företag skapar värde för sina kunder på de specifika 

caféerna och inte studera kunders åsikter i allmänhet om cafébesök. Genom detta 

företagsperspektiv blir studiens grund att studera hur företag i cafébranschen agerar för att 

skapa kundvärde.  

 

 

3.5.1 Val av ämne: Varför upplevelser? 

Redan i inledningsfasen av detta projekt var grundområdet för den studie vi önskade 

genomföra relativt klart. Vi har studerat snart fyra år på Civilekonomiprogramet med 

inriktning mot service management och tack var det tjänsteinriktade perspektiv som det gett 

oss föll det sig naturligt för oss att skriva uppsats inom detta. Under de första veckorna av 

projektet utvecklades idén om caféers arbeten mot kundvärde till att bli mera inriktad på hur 

upplevelser skapas i interaktion mellan kund och företag. Denna utveckling berodde delvis på 

att vi ville studera och bidra med praktiska slutsatser till cafébranschen. Ett 

upplevelseperspektiv kunde vara intressant i denna bransch, eftersom potential kan finnas att 
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implementera detta rent praktiskt i verksamheten samt att konsumenten ofta betalar en större 

summa pengar för ett cafébesök än för vad kunden behöver göra för bara själva produkterna i 

sig själv. Vidare beror inriktningen mot upplevelser på att litteraturgenomgången som 

påbörjades tidigt i projektet ledde oss in på detta perspektiv. När vi studerade vad som tidigare 

hade gjorts inom denna bransch eller likande branscher, gällande service och kundvärde samt 

i mera generella studier på dessa teoriområden, upptäckte vi att detta är ett sätt att studera den 

värdeskapande interaktionen mellan kunder och företag. Eftersom både vår egen sökning och 

utvärdering av teorin ledde till detta, samt att forskarna på upplevelseteoriområdet 

rekommenderar att detta fällt behöver studeras ytterligare i olika perspektiv, blev detta på ett 

naturligt sätt vårt fokus i studien.   

 

3.5.2 Intervjun som datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har genom vår studie skett genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

Denna metod ger både oss och respondenten en hög grad av flexibilitet men samtidigt någon 

form av struktur så att vi får efterfrågad data för vår studie och så vi kan jämföra aspekter 

mellan företag (Bell & Bryman, 2003, s. 363). Att föra intervju är en grundläggande metod i 

forskning men är även ett förfarande som tar extra mycket tid (Seidman, 2006, s. 8, 12). Den 

tidsåtgång vi lägger på varje medverkande ser vi som nödvändig för att kunna besvara vår 

frågeställning med djupgående information. Den kvalitativa intervjuprocessen går från att 

planera målet med forskningsarbetet, kontakta potentiella medverkande, föra intervju, 

transkribera informationen och arbeta med denna till att delge resultatet av forskningen 

(Seidman, 2006, s. 12). Intervjuer kan vara av både mer och mindre strukturerad natur (Bell & 

Bryman, 2003, s. 135, 362). Vi ser att en ostrukturerad studie som mindre lämplig för vårt 

arbete då den riskerar att bli allt för ofokuserad i informationssamlingen och kan innebära 

svårigheter att få empiri som kan ge svar på vår frågeställning. En alltför strukturerad 

intervjuform lämpar sig heller inte för vår studie och dess kvalitativa inriktning, då strukturen 

kan begränsa den information som samlas in samt påverkas för starkt av den teoretiska 

bakgrunden.  

 

Ett annat alternativ till kvalitativ datainsamlingsmetod kunde ha varit enkäter som då hade 

distribuerats till ett stort antal aktörer inom caféranchen (Bell & Bryman, 2003, s. 161). På 

detta sätt hade en mer generaliserbar studie genomförts men med risk för att det 

mångfasetterade djup som vi önskade, för att finna en förklaring till vår frågeställning, hade 

gått förlorad. När en kvalitativ intervju används kan däremot kvaliteten på resultatet bli 

påverkat beroende på om den intervjuade har en dålig dag eller är distraherad, men tar till vara 

på det djup och de subjektiva insikter och tankar som varje specifik individ kan tillföra 

(Seidman, 2006, s.14, 21). Vidare kan intervjuaren till skillnad från i kvantitativ forskning ses 

som ett intelligent instrument som kan förstå situationer och vara flexibel och anpassningsbar 

(Seidman, 2006, s. 23). Detta har vi märkt i vår studie då vi anser oss sett att de vi intervjuat 

varit engagerat delaktiga i intervjun och bidragit med situationsspecifika reflektioner som 

möjliggjort att syftet med kvalitativa intervjuer framkommit i empirin. 

 

Enligt Seidman reflekterar benämningen som forskaren har på de som blir intervjuande hur 

forskaren ser på dessa personer samt relationen mellan dem. Olika benämningar kan låta 

passiva, kalla eller skapa en hierarki i relationen. Seidman föreslår därför ordet 

”medverkande” för att belysa den involvering som de intervjuade har i studien samt indikerar 

på en jämlik relation mellan forskare och de som blir intervjuade (Seidman, 2006, s. 14). Vi 

har valt att använda oss av denna term när vi hänvisar till en intervjuad person i denna studie 

då vi finner detta beskrivande för den intervjuades bidragsdel.  
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3.5.3 Val av bransch 
Vi har valt att studera cafébranschen och inte inkludera andra alternativ av verksamheter inom 

restaurangbranschen. Detta val grundar vi delvis i att vi anser det finnas ett stort och varierat 

utbud av caféverksamheter som gör det möjligt att studera olika typer av caféer för att ge 

studien en kvantitativ bredd. Ytterligare anledning till detta val är att caféer kan ses 

representera en specifik upplevelse samt en egen finansiell kostnad för kunden i jämförelse 

med exempelvis restauranger och pubar. Studien ämnar vi genomföra med Umeåområet som 

begränsning. Detta då vi anser att området har ett tillräckligt brett utbud av caféverksamheter 

som varierar stort mellan olika aktörer. Adderat till detta finns även den praktiska aspekten 

med tillgänglighet för oss att genomföra studien och detta skapar även möjligheten för oss att 

själva undersöka caféernas verksamheter. På detta sätt undviker vi att resultaten utvärderas 

olika på grund av att vissa verksamheter ej kan besökas av oss vid studiens genomförande. Ett 

besök på caféerna kan ses bidra till den kvalitativa inriktningen för studien och möjliggör för 

djupare förståelse av resultaten. 

 

3.5.4 Våra studieobjekt- caféerna 
I studien har vi strävat efter att de caféer som valts även kan ses representera någon form av 

olikhet och företräda de caféer som återfinns i Umeå och på så sätt försökt hitta representanter 

som i förväg kan antas vara av olika karaktär. Seidman (2006, s. 52) menar att maximal 

variation av medverkande som rättvist representerar populationen är att föredra även vid 

kvalitativa intervjuer.  

 

Valet av caféverksamheter grundar sig även i den kvalitativa metodinriktningen då vi har ett 

icke-sannolikhetsurval som vi ser som en blandning av ett bekvämlighetsurval och ett 

studiesyftesrelevant urval (Seidman, 2006, s. 52). De caféer som har valts ut för vår studie har 

alla varit inom rimligt avstånd för att för oss praktiskt möjliggöra de intervjuer och upprepade 

besök hos verksamheterna som vi insamlat data genom, därav har bekvämlighetsfaktor varit 

begränsande för vårt urval av caféer (Bell & Bryman, 2003, s124-125). Därför har urvalet 

gjorts inom Umeås centrum vilket är ett begränsat område med högt utbud av caféer. Denna 

begränsning bidrar även till att de caféer i studien har samma geografiska förhållande vilket 

jämnar ut företagens utgångsläge och marknadsmöjlighet. Vidare har vi även haft studiens 

syfte och kvalitativa karaktär samt variationen av medverkande i beaktning när vi genomfört 

våra val av caféer.  

 

Antalet intervjuobjekt behöver vara tillräckligt för att andra potentiella intervjuobjekt utanför 

studien ska känna igen sig i det som berättas. Om antalet är högt ökar risken att de intervjuade 

berättar samma sak medan om antalet är lågt kan författarna få svårigheter när resultatet ska 

analyseras (Seidman, 2006, s. 55). Vi har studerat fem caféer av olika karaktär, vilket vi 

upptäckte under datainsamlingens gång var ett passande antal för att ge oss en tillräcklig 

empirisk datamängd och samtidigt förhålla oss till problematiken angående access (detta 

diskuteras senare under denna rubrik). Antalet caféer vägdes även mot tiden som vi som 

oerfarna forskare skulle behöva för att hantera och bearbeta informationen på ett kvalitativt 

och djupgående sätt. De caféer vi har valt som medverkande för både företags- och 

kundintervjuer är Bibliotekscaféet, Schmäck, Kaféstation, Paus och Costas.  

 

Vi är medvetna om de begränsningar i generalisering som denna typ av urval ger vår studie 

men anser att det kvalitativa värdet av ökat djup och insikt är av större relevans i just detta 

specifika fall. Ett sannolikhetsurval hade möjliggjort mera generella slutsatser om 

cafémarknaden i stort samt att vi då undvikt vår inverkan på valet av undersökningsobjekt 

(Bell & Bryman, 2003, s. 114-121). Vi hävdar dock att ett sannolikhetsurval möjligen hade 
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riskerat att endast en typ av caféer hade blivit valda om slumpen hade använts som enda 

valredskap. Vidare finns även risken att de slumpmässigt valda caféerna inte haft möjlighet att 

medverka i vår studie och att vi på så sätt ändå tvingats utgå delvis från tillgänglighet i vårt 

val av medverkande caféer. Alternativt hade ett stratifierat slumpmässig urval varit möjligt 

efter som vi då möjliggjort att caféerna delats in i olika stratan beroende på cafétyp och att ett 

slumpmässigt urval gjorts i alla dessa stratan (Bell & Bryman, 2003, s. 116-117). Seidman 

(2006, s. 52) menar däremot att ett stratifierat urval inte är möjligt i kvalitativa intervjuer utan 

att valet av medverkande ska ske med studiens ändamål i åtanke. Vi ser en svaghet med 

stratifierat urval genom att vi inte besitter någon exakt information om hur caféerna 

kategoriserar sig och att en tydlig gräns som skulle behövas vid en ovan nämnd urvalsmetod 

inte kan urskiljas. Osäkerheten i detta urval skulle varit relativt stor och därför väljer vi det 

förstnämnda mer kvalitativt inriktade alternativet.  

 

I varje caféverksamhet i studien har en djupare intervju förts med en högre ansvarig internt i 

verksamheten som vi har blivit hänvisade till av personal på caféerna. Dessa medverkande har 

vi prioriterat i vår studie då högre kännedom om arbetssätt och organisationsstrukturer 

maximerar informationsinsamlingen från caféerna. För första kontakt med personer som ska 

intervjuas kan e- mail vara riskfyllt då det är lätt för de potentiella medverkande att ignorera 

ett mail de får av en okänd person (Seidman, 2006, s. 47) därför har vi tagit kontakt med 

möjliga medverkanden i caféverksamheten i första hand via ett fysiskt besök och därefter via 

telefon. För att säkerställa kvaliteten för interaktionen med den medverkande ser vi att en 

fysisk kontakt är av vikt både initialt och även under informationsinsamlingens gång. Detta 

gör även att vi som forskare skapar en familjär känsla till miljön där informationsinsamlingen 

sker samt bygger en bra grund för relationen med de medverkande (Seidman, 2006, s. 46). Att 

besöka caféerna personligen gör även att vi kan relatera till verksamheten där respondenterna 

befinner sig och beskriver. Vi anser att denna fördel överväger den eventuella nackdel att vi 

som forskare blir influerade av omgivningens utformning i vår objektivitet gällande tolkning 

och analys.  

 

3.5.5 Våra studieobjekt- kunderna 

Under empiriinsamlingen har vi även intervjuat kunder på ovannämnda caféer i studien. Vi 

har även genomfört endast kundintervjuer på Wayne’s coffee och Nya Konditoriet även fast 

dessa caféer inte hade möjlighet att bidra med en företagsintervju. Vi har gjort detta val av 

tillägg för att öka antalet och variationerna av representerade caféer i vår studie, Wayne’s 

coffee anser vi representera ett kedjecafé och Nya Konditoriet representerar ett konditori. 

Båda av dessa typer av café är komplement till de övriga caféerna i vår studie vilka är 

ingetdera av dessa. Vi anser att denna grupp har en konceptuell spridning och kan fungera 

som en representation av centrala Umeås utbud av caféer. Dessa kundintervjuer anser vi ger 

en mer omfattande empirisk grund till studien och bidrar även med kundens synvinkel på hur 

caféer skapar värde för dem. Detta är något som vi anser gör resultaten av studien mer 

välgrundade på det empiriska planet och på så sätt stärker studiens tyngd och trovärdighet. 

Vidare menar vi att detta inslag av kundintervjuer inte frångår studiens företagsperspektiv 

gällande att undersöka huruvida caféer i praktiken går tillväga för att skapa värde för sina 

kunder, detta snarare bidrar med en annan synvinkel på samma fenomen. På detta sätt 

inkluderas både företagens och kundernas syn på hur värdet skapas av caféerna i praktiken.  

 

Intervjuerna har hållits med cirka fyra sällskap eller individer hos samtliga caféer. 

Antalet varierande beroende på mängden data som intervjun genererade och mängden 

personer som medverkade. Detta för att fortfarande få en användbar och tillförlitlig 

datamängd från respektive café. Detta grundar vi även i metodteorin som menar att antalet 
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respondenter ska anpassas till situationen för att motsvara ett representativt underlag men 

samtidigt inte vara upprepande (Seidman, 2006, s. 55). 

 

Kunderna för dessa intervjuer valdes med hänsyn till deras vilja att medverka samt i strävan 

efter att få en för caféet representativ variation av kundernas kön, ålder och aktivitet i 

cafémiljön, i responsgruppen. De caféansvariga som medverkade i intervjun definierade dessa 

målgrupper för sina respektive caféer. Vi utgick således från caféernas egna uppfattningar om 

deras respektive målgrupp när vi valde kundrespondenter till denna studie. Detta för att 

försäkra att vi hade med representanter från de kunder som caféerna ansåg som vanligast. Vi 

ville även få en variation bland de kunder som befann sig på caféet vid respektive besök för 

att undvika att få intervjuer av enbart en typ av kundgrupp. Av naturliga skäl var detta 

tillvägagångssätt inte möjligt i de två fall då företagsintervjuer inte genomfördes (Nya 

Konditoriet och Wayne’s coffee). Kunderna som då tillfrågades valdes genom ett 

bekvämlighetsurval från oss men vi försökte även här hitta en variation bland de tillfrågade 

kunderna även då vi inte hade någon bild av caféets målgrupp. Vid de flertalet besök vi 

genomförde på alla caféerna i studien möjliggjordes en uppfattning om hur kunderna skulle 

väljs för att ge denna representativa bild av caféets kunder. För att ytterligare få ett så 

representativt underlag som möjligt och en god blandning av kunder, har respektive café 

besökts två gånger för att genomföra kundintervjuer. Besöken har förlagts på olika 

veckodagar och tider för att fånga kunder som besöker caféerna vid olika tillfällen. Nedan 

visas antalet kundgrupper i form av sällskap eller individer som vi intervjuade vid varje 

tillfälle: 

 

Fm. = Förmiddag 10.00 – 12.00 

Em. = Eftermiddag 13.00 – 18.00 

 

    Vardag Helgdag Totalt 

Costas Fm.       2 st Em.       1 st 3 

Paus Em.       2 st Fm.       2 st 4 

Kafé Station Fm.       2 st Em.       3 st 5 

Bibliotekscaféet Em.       1 st Fm.       2 st 3 

Schmäck Fm.       2 st Em.       2st 4 

Wayne’s coffee Fm.       2 st Em.       2 st 4 

Nya Konditoriet Em.       2 st Fm.       2 st 4 
 

Tabell 1.  Kundintervjuinsamling 

 

Vid dessa intervjuer har vi valt en kundgrupp, med en kund eller flera, som vi har ansett 

representera caféets mångfald. Antalet individer i varje sällskap har varierat mellan två och 

åtta personer. Vi har valt att inte specificera det exakta antalet för varje kundgrupp då detta 

inte varit direkt relaterat till mängden empirisk information som inkommit vid varje intervju. 

Vi har inlett mötet med att presentera oss och vår uppsats samt frågat om denna/ dessa 

personer är villiga att svara på några frågor. Då kunderna svarat nej har vi tackat och gått 

vidare. Vid ett ja till svar har vi inlett intervjun med att fråga om det går bra för kunderna att 

vi spelar in samtalet i syfte att förenkla och få en mer korrekthet i transkriberingen.  

 

Vi har varit medvetna om de eventuella begränsningar som dessa kortare kundintervjuer kan 

ha. Kundernas åsikter kan vara starkt varierande mellan olika individer och det går inte att 

utesluta risken att andra kunder eventuellt hade framhållit andra kommentarer gällande caféets 

värdeskapande. I motsats till detta kan det anses att den subjektivitet som varje kund ger, 
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bidrar till en djupgående förståelse och att detta kan sammanlänkas till den hermeneutiska 

kunskapssynen och det kvalitativa arbetssättet för studien. Ett alternativ hade varit att 

genomföra längre inplanerade intervjuer även med kunderna för att få ytterligare djup i 

berättelsen. Detta hade däremot troligen medfört att färre kundintervjuer varit möjliga att 

genomföra och att en representativ bild av caféets kunder hade varit svårare att hålla. 

 

Samtidigt kan även kunderna som befunnit sig i ett sällskap påverkas av varandra i sina svar, 

något som kan vara både negativt och positivt för studien. Det kan ha påverkat negativt på så 

sätt att allas åsikter kanske bildar en gemensam åsikt under påverkan och positiv genom att de 

resonemang som fördes mellan vissa medverkande kan bidra till ökat djup och förståelse för 

upplevelsen som skapare av värde, vilket är i linje med vår kvalitativa studieinriktning. Det 

kan även ses en risk att kunderna känt sig hämmande av det faktum att de befunnit sig på 

caféet och därför inte varit bekväma med att svara ärligt på vissa frågor om exempelvis 

personalens bemötande. Vi uppfattar dock att vi har erhållit både uppriktiga och berättande 

svar från de vi intervjuat samt fått det kvalitativa djup och den öppenhet i svaren som vi 

strävat efter.  

 

3.5.6 Genomförande av datainsamlingen 

Vid intervjutillfället användes ljudupptagning genom diktafon, efter godkännande av aktuell 

respondent, för att spela in intervjun som skedde i den medverkandes verksamhetsmiljö på en 

så avskild plats som möjligt. Genom detta kan både vi och den medverkande relatera till 

miljön men blir marginellt påverkade av omkringliggande aktiviteter. Vi hade i förväg bestämt 

att även om respondenten inte gett sitt medgivande till inspelning så att detta verktyg 

uteslutits, skulle vi ändå genomföra intervjun med skriftliga noteringar eftersom viktig 

information ändå kan framkomma (Bell & Bryman, 2003, s 375). Det beskrivs även av Bell 

och Bryman (2003. s. 375) att det finns risk att respondenten känna sig begränsad av att 

intervjun spelas in och att detta kan påverka insamlingen negativt, men vi ser dock att 

vinningen med att ha intervjun inspelad för att på bästa sätt kunna återge informationen är att 

föredra om så är möjligt. Under samtliga intervjuer, både med caféerna och deras kunder, fick 

vi medgivande från de medverkande att spela in samtalet vilket var till nytta både för de 

medverkande och för oss som forskare, då vi fick en högre tillgänglighet och säkerhet i vad 

som faktiskt sagts under intervjutillfällena (Seidman, 2006, s. 114). 

 

3.5.7 Access och bortfall  

Den tidsperiod som vi behöver genomföra intervjuerna under har visat sig vara en mycket 

tidspressad period för aktörer i cafébranschen. När vi tog kontakt med potentiella 

medverkande i företagen ansåg alla att detta var en intressant studie men några tvingades 

avböja en medverkan på grund av tidsbrist. Dessa caféer var fem till antalet men vi har ändå 

haft möjlighet att insamla kundintervjuer från två av dessa (Nya Konditoriet och Wayne’s 

coffee). Denna tidsbrist som bidrog till att vi fick ett bortfall av potentiellt intressanta 

medverkande grundade sig i dels en stor ordinarie arbetsbelastning för vissa och dels 

omstruktureringar, nyanställningar, menybyten och lokalrenoveringar för andra. Ett café 

tvingades även avböja medverkan på grund av deras företagspolicy som förhindrade dem att 

delge verksamhetsspecifik information genom intervjuer. De caféer som bortfallit på grund av 

att de arbetade med olika typer av förändringsåtgärder hade varit extra intressant att intervjua 

då dessa kan tänkas vara i en beslutsprocess gällande vissa av de aspekter som vår studie 

belyser. Därför var det av vikt att finna en balans mellan att inte vara för påstridig och att 

efterfråga aktörernas medverkan.  
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Att få en intervju med en ledande eller managemet- /markandsföringsansvarig person inom de 

olika caféverksamheterna har till och från varit svårt. De personer vi söker för att få högst 

möjliga svarskvalitet är de personer som oftast är mest upptagna och inte alltid finns 

tillgängliga på caféerna. För att komma i kontakt med den person på varje café som bäst 

kunde besvara våra frågor förklarades innehållet i vår studie när vi kontaktade respektive café 

så att de kunde avgöra vem som kunde besvara dessa typer av frågor på ett fördelaktigt sätt. 

Detta ledde till att vi i hög grad fick kontakt med någon inom caféernas verksamhet som var 

ansvarig för marknadsföring och management varför alla våra intervjuer inom caféerna är 

med en högre ansvarig person i organisationen. Den person som vi ville prata med i Schmäcks 

verksamhet förklarade att hon hade för mycket att göra för att avvara tid för en fysisk intervju 

med oss men hon föreslog istället en intervjun via telefon. Detta fungerade mycket bra då vi 

fortfarande fick utförlig information och vi såg till att själva ändå göra ett besök på caféet 

separat för att få en starkare relation till informationen som gavs under intervjun.  

 

Tre bortfall har även uppkommit i mötena med caféernas kunder då dessa valt att inte 

medverka i en intervju på grund av att de inte kände sig bekväma i detta eller inte hade tid. I 

dessa situationer har vi tackat och gått vidare till en annan kundgrupp som vi ansåg 

representera mångfalden som vi sökte samt ge en representation av cafébesökarna på det 

caféet vid tillfället. 

 

3.5.8 Intervjuguidens utformning 

Seidman menar att för mycket research innan en intervju kan ge implikationer på empirin då 

frågorna som forskaren väljer att ställa lätt blir påverkade av olika aspekter som i tidigare 

forskning skrivits om ämnet men han anser det samtidigt vara viktigt att gå in mot en intervju 

med kunskap om ämnet, dess historia samt vad fakta det finns tillgängligt om detta (Seidman, 

2006, s. 37- 38). Vi har haft detta i åtanke när vi utformat våra intervjuteman för att hitta en 

balans mellan tidigare kunskap från den teoretiska referensramen och samtidigt lämna en 

öppenhet för att erhålla ny information från våra medverkande respondenter. I utformningen 

av intervjuguiden (se bilaga 1) användes även de råd som ges i litteratur som behandlar denna 

metod (Bell & Bryman, 2003, s. 369-371, Seidman, 2006). Teman för intervjuerna inom 

caféföretagen valdes speciellt så att respondenterna inte skulle bli ledda av vår 

upplevelseteoretiska grund och så att de fritt kunde resonera angående de olika temana. Våra 

intervjufrågor för både våra möten med caféerna och deras kunder är kopplade till relevanta 

aspekter från teorin men är inte direkt inriktade på upplevelseskapande. Istället utvecklades 

frågor för att få respondenterna att berätta om kringliggande aspekter som enligt de teorier vi 

använder oss av ger indikationer på huruvida upplevelseskapande används. Den frågeguide 

som utformats för caféansvariga har även legat till grund för intervjuguiden till kunderna (se 

bilaga 2). På detta sätt utvecklades kundintervjuguiden under intervjuprocessen och har även 

till viss del anpassats efter det aktuella caféet. Vidare bör det även nämnas att frågorna i 

kundintervjuguiden är utformade för att inte ta så lång tid i förfogande för kunderna att 

besvara och vara lätta att som kund sätta sig in i, eftersom dessa intervjuer inte har en på 

förhand avtalad och beräknad tid. Varje intervju tog runt fem minuter beroende på hur långa 

svar vi fick av respondenten. Vi upplevde att frågorna var lagom tydliga och utförliga för att 

ge oss användbart material för vår aktuella studie men utan att störa kunden onödigt länge. 

Vidare har dessa kundfrågor kopplats till frågeställningen, syftet och den teoretiska grunden 

för studien så en balans mellan enkelhet och djup har skapats i konstruktionen och ställandet 

av dessa frågor. Frågorna ämnar att belysa hur kunderna uppfattar att caféerna skapar värde 

samt uppmuntra kunderna att ge en berättelse och inte bara ett kort svar. Detta för att få en 

djupare inblick i värdeskapande inom caféverksamhet och på så sätt skapa förståelse. Genom 

att studera kundernas svar på frågorna möjliggör vi, att med hjälp av den teoretiska inblick 
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som presenteras om kundvärde och upplevelser, en analys av huruvida en relation dem 

emellan framträder. De svar som vi erhållit från kunderna uppfattar vi även har givit oss detta 

empiriska material gällande värde som vidare lagt grunden för analysen om upplevelsen som 

del av detta. Tillvägagångssätt bidrar även till att det empiriska materialet får en bredd så 

upptag av all intressant information möjliggörs och inte begränsas av våra frågor samtidigt 

som vi fortfarande undersöker det vi har för syfte att göra i denna studie.  

 

I en intervju finns det olika typer av frågor och dessa nämns i litteraturen som: inledande 

frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, direkta frågor, indirekta 

frågor, strukturerade frågor, tystnad och tolkande frågor (Bell & Bryman, 2003, s. 371-372). 

Många av dessa frågor har uppkommit och behandlats i våra semi-strukturerade intervjuer 

även fast huvudfrågorna är av temakaraktär. Dessa teman ska vara öppna på det sätt att man 

ber den medverkande berätta om dennes subjektiva erfarenhet istället för att bara be om ett 

direkt svar samt att man undviker att avbryta den medverkande (Seidman, 2006, s. 84, 87). 

För att förtydliga och säkerställa att vi uppfattat respondenter korrekt behövdes även frågor av 

mera strukturerad och uppföljande natur. Seidman (2006, s. 81-81) menar att det är viktigt när 

en intervju genomförs att ställa vidare frågor om något är oklart samt be den medverkande att 

berätta mer om man anser att mer viktig information kan framkomma. Även tystnaden kan 

användas för att lämna utrymme för eftertanke för både oss som forskare och för 

respondenterna.  

 

Att intervjuerna genomförs i den caféverksamhet som undersöks får respondenterna från 

företaget att känna trygghet i sin naturliga miljö. I kundintervjun bidrar detta även till 

tillgängligheten för oss att nå caféernas kunder samt underlättar för dem att svara genuint på 

frågorna då deras caféupplevelse under intervjun är aktuell. Vi är därför beredda att spendera 

den längre tid som dessa intervjuer tar i förfogande än vad som kanske behövts om 

intervjuerna genomförts över telefon. Vi får dessutom medvetet och omedvetet tillgång till de 

kroppsspråkliga detaljerna och för att kunna se indikationer på att respondenten exempelvis 

inte förstår ett frågetema. På de sätt som vi påtalat tidigare kan genomförandet i den ordinarie 

miljön även påverka vår uppfattning om kontexten för de medverkandes berättelser. Vi ser 

däremot att de ovannämnda fördelarna med att föra intervjuerna på respektive café överväger 

risken att bli partiska av situationen.  

 

3.5.9 Pilotstudie 

Seidman (2006, s. 39) rekommenderar starkt utförandet av en pilotstudie innan själva 

intervjun för att se om strukturen fungerar, vilken teknik författarna ska använda och utifrån 

denna utvärdera om och i så fall vad som behöver revideras (Seidman, 2006, s. 39). För att 

testa intervjuguiden till företagen och lämna möjlighet till revidering av denna genomförde vi 

en pilotstudie i en verksamhet som låg utanför de faktiska studieobjekten. Då det i 

empirisamlingen har varit svårt att hitta managementansvariga personer på caféer som hade 

möjlighet att medverka i en intervju, ansåg vi det vara mer passande att utföra pilotstudien 

med en utomstående person som kunde relatera till våra typer av frågor men vars svar inte 

kunde användas i den ordinarie informationsinsamlingen. Denna studie gjordes därför på en 

person med management- och försäljarbakgrund från en annan men ändå liknande typ av 

verksamhet för att denna person på ett erfarenhetsgrundat och konstruktivt sätt kunde bidra 

med respons på våra frågor.  

 

Pilotstudien som genomfördes gav oss en uppfattning om den tidsåtgång som skulle krävas 

för intervjuerna samt gav uppslag till vissa mindre revideringar av frågeguiden. Även 

intervjuguiden för kundundersökningarna testades i förväg för att se reaktionerna på de frågor 
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vi utvecklat. Detta genomfördes på fem studenter som inte vid testet var besökare på något av 

våra utvalda caféer men kunde relatera till denna typ av aktivitet och verksamhet. Till båda 

intervjuguiderna gjordes tillägg efter pilottestet. För intervjuguiden till företaget lades ett tema 

till angående det geografiska läget på caféet samt en avslutande fråga där de har möjlighet att 

göra egna tillägg till intervjun. Intervjufrågorna till kunderna kompletterade vi med en fråga 

om vad de tar med sig från cafébesöket. Detta för att få kunden att djupare reflektera över 

värdet de fått fram av besöket. Att tillämpa dessa testintervjuer gav oss även ett tillfälle att öva 

på att ställa frågorna på ett tydligt men inte ledande sätt och gjorde att vi kunde reflektera över 

vår roll som intervjuare.  

 

3.5.10 Bearbetning och hantering av data 

Efter intervjuernas genomförande transkriberas det insamlade materialet för att möjliggöra 

effektivare och noggrannare analys av den empiriska datan. Detta beskrivs även som ett sätt 

att ytterligare förstå de medverkandes perspektiv på djupet (Seidman, 2006, s. 115). 

Problemen med att arbeta med transkriberingar är att det blir tidskrävande och att information 

som nämns i inspelningen blir offentlig handling (Bell & Bryman, 2003, s. 374). Den extra tid 

som transkriberingen innebär anser vi möjliggjort en bättre återgivelse av empirin och vi har 

inte uppfattat någon del av materialet som känslig information för företaget. Därför ser vi inga 

problem med implementeringen av transkribering i vår studie.  

 

Den insamlade datan behandlades och transkriberades så genuint som möjligt för att få en 

korrekthet i empirin och analysen. Seidman understryker vikten av att lyssna noga på vad de 

intervjuade använder för ord och sedan i arbetet använda samma ord så långt som möjligt 

(Seidman, 2006, s. 37). Genom aktivt lyssnande och transkribering kan kvaliteten och 

tillförlitligheten för genererad information optimeras (Seidman, 2006, s. 79). 

Transkriberingarna valde vi göra så långt som möjligt ordagrant men vi valde bort att 

dokumentera upprepande småord, pauser och tvekanden så länge dessa inte var viktiga för de 

medverkandes berättelser. När transkriberingarna var klara utformades empirikapitlet uppdelat 

efter caféer, detta för att det skulle bli lättare för läsaren att ta till sig informationen och 

koppla caféers svar mot deras kunders åsikter. Här har caféernas namn använts då vi anser att 

ingen känslig information har givits oss och då våra respondenter inte har önskat anonymitet 

eller kodnamn. I analysen användes sedan den samlade informationen mot varandra för att 

hitta likheter och motsatser.  

 

När det empiriska materialet från intervjuerna med de caféansvariga presentarnas i kapitlet 4.0 

Caféers kundvärdeskapande i praktiken görs detta utifrån det som framkommit på respektive 

café, då vi ämnar att lyfta fram specifik information och tyngdpunkter för varje café. När 

empirin insamlades upptäckte vi att varje café hade sin unika syn på värdeskapande och alla 

betonade olika aspekter även fast samma grundläggande intervjuguide användes i mötet (se 

bilaga 1). Därför är rubrikerna i empirikapitlet utformade för att påvisa varje cafés specifika 

berättelse och är därmed olika för respektive café. Vi menar att ett användande av enhetliga 

rubriker inte skulle framhävt denna aspekt på samma sätt och att detta istället hade varit 

användbart om en jämförelse mellan de olika caféerna varit syftet. Vidare anser vi att det är i 

linje med både vårt kvalitativa tillvägagångssätt och det till viss del induktiva angreppssättet 

att presentera materialet under caféspecifika rubriker. Genom detta öppnar vi upp för 

eventuella nya unika infallsvinkar som vi eventuellt riskerat att missa om vi exempelvis följt 

en teoretiskt influerad struktur eller begränsat vår presentation till rubriker som fungerar på 

alla caféerna. Däremot gällande kundintervjuerna har likande rubriker används men dessa 

fungerar här som mera generella teman. Detta grundas dels i att det som kunderna framhöll är 

från flera olika individer och på så sätt mera varierat samt dels att dessa intervjuer var kortare 
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för respektive medverkande, något som ökar svårigheten att hitta enhetliga unika detaljer för 

respektive café.   

 

3.5.11 Hanteringen av trovärdighet och säkerhet 

Kritik kan ges mot kvalitativa undersökningar att de i sin ostrukturerade form blir för 

subjektiva och impressionistiska (Bell & Bryman, 2003, s. 318). Då frågorna oftast börjar 

öppet men fortsätter med följdfrågor som efterhand i intervjun utvecklas kan intervjuarens 

personliga föreställning om vad som är viktigt och betydelsefullt påverka resultatet (Bell & 

Bryman, 2003, s. 318- 319). Detta leder i sin tur till att studien blir svår att replikera. Det som 

registreras och används beror på samma sätt på vilken information studiens utförare anser 

vara av intresse (Bell & Bryman, 2003, s. 319). I en kvalitativ intervju påverkas även 

intervjuaren och intervjupersonen i interaktionen av varandra (Bell & Bryman, 2003, s. 320). 

Datainsamlingen kan bli påverkad av både intervjuaren och intervjupersonens ageranden, 

reaktioner och omedvetna signaler (Shiu et. al., 2009, s. 208).  

 

För att minimera denna kritiks utrymme har vi i vår studie strävat mot att vara koncisa genom 

att ge alla våra medverkande samma möjlighet att berätta sin subjektiva historia. Vi har haft 

som avsikt att behandla personerna vi intervjuar på samma sätt och använda samma 

formuleringar i så hög grad som möjligt i våra frågeställningar utan att den naturliga 

öppenheten och intervjuspecifika infallsvinklar går förlorade. Vi har även i så hög grad som 

möjligt båda närvarat vid intervjuerna för att på ett uppmärksamt sätt ställa både frågor och 

följdfrågor samt utnyttja bådas syn på intervjun och situationen. Vi har resonerat så att två har 

lättare att upptäcka eventuella tvetydigheter, hantera inspelning och anteckningar samt 

samtidigt vara en aktiv lyssnare. Ett neutralt förhållningsätt till det empiriska materialet och 

en strävan efter att de medverkades berättelser ska vara helt autentiska har varit en 

utgångspunkt.  

 

Validitet kopplas av vissa forskare främst till kvantitativa studier och den mätande delen av 

undersökningen (Bell & Bryman, 2003, s. 304) där kvalitativ forskning anses behöva 

bedömas med andra metoder; trovärdighet och äkthet (Bell & Bryman, 2003, s. 306). Enligt 

vissa forskare kan detta dock även tillämpas genom kvalitet, generell forskningspotential samt 

hur man observerar eller identifierar det man hävdar att man gör. Metoder som kan användas 

för bedömning av trovärdighet i kvalitativa undersökningar är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta (Bell & Bryman, 2003, s. 306). Dessa 

aspekter fokuserar vi på i arbetets gång för att skapa och behålla reliabilitet och validitet.  

 

Vi har i vår studie valt medverkande för både kundintervjuer och interna intervjuer utefter 

frågeställningen och syftet och anser att dessa personer är de som bäst kan svara på hur caféer 

skapar värde för kunder. De frågor som vi har valt att ställa är alla kopplade till studiens 

teorier och är därför även starkt korrelerade med frågeställning och syfte. De frågeguider som 

genomsyrar våra två intervjuformer skapar trots sin öppenhet en möjlighet att genomföra 

liknande studier i andra kontexter med dessa guider som grund. Detta skulle medföra att 

resultaten skulle kunna jämföras med våra. Vi har i studien även fokuserat på 

samstämmigheten mellan frågeställning och datainsamling samt fortsättningsvis mellan dessa 

och analys och slutsats. Vidare reflekterar vi över att de kunder som vi intervjuat varit 

intresserade av att genomföra dessa, vilket medför att de kunder som inte av någon anledning 

uppvisat intresse inte finns representerade i studien och det går inte att säkert fastställa om 

detta påverkat studiens resultat. De noggranna inspelningar och transkriberingar som har 

använts  kan vidare ses var ett sätt att stärka tillförlitligheten och pålitligheten för studien. 
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Vi anser även att resultatet från vår studie till viss del kan appliceras i andra sammanhang för 

värdeskapande i exempelvis restaurangverksamheter. Vi har genom arbetet strävat efter att 

vara mycket tydliga i vad vi har gjort för att höja pålitligheten för studien och vi har varit 

noggranna gällande empiriinsamlingsmetoder och hantering vilket underlättade stort och blev 

mer genuint då vi använde oss av diktafoner under intervjuerna. Viktigt för bedömning av 

studien är också relevansen för forskningen i vad undersökningen bidrar till i området samt 

hur viktigt det är (Bell & Bryman, 2003, s. 311). Vår studie bidrar till relativt outforskade 

upplevelseteoriområdet genom att på ett djupgående sätt belysa upplevelsen som en del av 

kundvärdeskapande hos caféer. Studien kan även ge handfasta rekommendationer till 

cafébranschen gällande hur och varför upplevelsen kan ses som en värdehöjandeaspekt i deras 

verksamheter. 

 

3.5.12 Etik 

När vetenskapliga studier genomförs finns ett antal grundläggande etiska ställningstaganden 

och principer (kraven på information, samtycke, konfidentialitet och anonymitet, nyttjande 

samt att inte ge falska förespeglingar) som behöver behandlas av de forskare som genomför 

studien (Bell & Bryman, 2003, s. 557). I genomförandet av vårt projekt är detta något som vi 

reflekterat omkring vid datainsamling och hantering, utformning av intervjuguide samt i 

interaktion med respondenterna. Även etiken i att hantera vetenskapligheten respektfullt 

genom att alltid ha som grundtanke att genomföra forskningen på ett professionellt, 

tillförlitligt och trovärdigt sätt har varit genomgående för studien. Dock ser vi att vår etiska 

ståndpunkt är situationsbetingad, då etik i sig är något subjektivt och etiska gränser kan vara 

olika för individer. Situationen ses avgörande för vad som klassas som etiskt korrekt beteende 

men att alltid de grundläggande principerna följs så långt det är möjligt (Bell & Bryman, 

2003, s. 560). 

 

Ett av de etiska ställningstaganden som vi hanterat i vår studie genom är kontakt och 

rekrytering av medverkande till vår intervju. Som vi tidigare nämnde i stycket om access och 

bortfall så är tidsbristen hos de potentiella medverkande i företagen en återkommande faktor i 

kontakten med dessa. Vi har därför strävat efter att visa respekt för deras verksamheter och 

ordinarie arbete genom att vara förstående och inte för påstridiga i vårt bemötande när vi 

efterfrågat deras medverkan i vår studie. Samma respekt har vi strävat efter att visa de kunder 

som vi kontaktade för kundintervjun då vi på ett annat sätt inkräktar på deras privata tid. 

Särskilt hänsynstagande har vi varit när vi har intervjuat kunder på Wayne’s coffee och Nya 

Konditoriet då vi endast har fått medgivande att intervjua kunderna av närvarande personal, 

då vi inte fått tag på marknads och managementansvariga. Därför tyckte vi att det var extra 

viktigt att alla kunder var tydligt villiga att medverka i vår undersökning och att vi inte störde 

någon. När studien genomförts har vi även sett oss själva som representanter för 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet och har därför ett ansvar till denna att agera 

professionellt i vår kontakt externa aktörer. Vi tror även att respekten för en tillförlitlig 

forskning påverkats positivt av detta sätt att bemöta aktörerna då en alltför stressad respondent 

riskerar att inte ge den djupgående inforation som vi ämnar insamla i denna studie. 
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4.0 Caféers kundvärdeskapande i praktiken 

4.1Costas från företagets synvinkel 

4.1.1 Företagets grund och fokus 

Costas är ett helhetskoncept som innefattar en kombination av både café, rosteri och 

restaurang. Att hitta något för varje tillfälle i den kombinationen är det som Costas erbjuder 

kunderna och att gästen ska ha denna valmöjlighet under hela öppettiden. Linda, en av 

delägarna av Costas och den som vi intervjuar, menar att det inte är så många som erbjuder 

detta koncept i Umeå och det är ett internationellt koncept som innefattar att se gästens besök 

med ett mera öppet sinne. De som nu driver Costas startade en verksamhet 2005 i samma 

lokaler som de nu återfinns i men då med ett annat koncept och under ett annat namn. Linda 

redogör för hur det kände att de ville utveckla verksamheten och ändra konceptet till det som 

de har idag, vilket ledde till renoveringsinvesteringar och en nystart 2007. Det var inte bara 

lokalen som blev annorlunda utan även inriktningen på verksamheten, vilken blev starkt 

grekiskt influerad. För cafédelen innebar detta även en specialisering på kvalitativt kaffe. I 

samband med denna omstrukturering blev även cafédelen ett mera renodlat café med en 

speciell meny anpassad för detta och med kaffet som huvudfokus.  

I caféet finns även rosteriet där Costas rostar kaffet själv, berättar Linda. Costas är inte bara 

namnet på verksamheten utan även på en av ägarna.  De som driver Costas vill erbjuda sina 

kunder kvalitet på alla råvaror och de satsar intensivt på kaffet. Linda berättar om hur de 

importerar allt kaffe själva, besöker ursprungsländer och plantager för att kunna erbjuda sina 

kunder det bästa av råvaror. Linda är av den uppfattningen att det är av största vikt att de kan 

stå för vad de serverar sina kunder och att allt håller en hög representativ standard. På Costas 

menar Linda att man vill ge kunden en helhetsupplevelse med "trevlig atmosfär, trevlig 

personal, fantastiskt kaffe och god mat eller gott fika". Det är ett café som erbjuder kunden att 

njuta av perfekt kaffe som en stund av vardagslyx. 

4.1.2 Kaffet - Det som allt kretsar runt 

Produkten och dess kvalitet är centralt hos Costas och innebär ett förtroende som de vill inge 

kunderna. Linda menar att detta är det som är viktigast för både dem och kunderna och 

speciellt gällande kaffet. Detta ses som den främsta anledningen till att kunderna kommer till 

Costas. Kaffet och kunskapen om alltifrån ursprung, tillverkning och servering är deras sätt att 

urskilja sig i Umeås cafémarknad. Ett perfekt kaffe menar hon ger kunden en speciell 

upplevelse som de inte kan få på något annat café i Umeå. Linda anser att de på Costas är 

mycket professionella och tar tillverkningen av varje kaffebeställning på största allvar. Linda 

menar att de måste garantera kunden ett exceptionellt gott kaffe och en genuin kunskap 

gällande det de serverar. Detta resulterar i ett högre pris men hon menar att de inte har för 

avsikt att konkurera med ett lågt pris eftersom det inte är förenligt med kvaliteten som caféet 

vill förmedla. För att ytterligare förmedla sin passion för kvalitativt kaffe erbjuder de även 

kurser och provningar där kunden kan få fördjupas kunskap.  

Om kunden inte anser att denna höga standard erbjuds har de utstakade rutiner för att 

noggrant kontrollera om beställningen är inkorrekt utförd och om defekter finns. De litar på 

sin kompetens och erbjuder kunden kompensation endast om de kan identifiera att de har gjort 

ett misstag. Linda menar att de vet hur det ska smaka, lukta och kännas att uppleva riktigt 

kaffe av högsta kvalitet och att de inte ändrar uppfattning bara för att en kund har en åsikt om 

hur den vill att ett visst kaffe ska smaka. Hon är tydlig med att de endast serverar det som de 

kan stå för fullt ut och att det är viktigt att hålla fast vid sin speciella nisch och kunskap. En 

efterfrågan som har funnits lång tid är att de ska erbjuda sojamjölk istället för vanlig mjölk i 

sina kaffealternativ. Detta är något som de tvingats avböja och stundtals även avvarat kunder 
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för eftersom de inte förrän tills nyligen (efter ihärdigt testande) hittat en sojamjölk som de 

tycker ger kaffet rätt smak. I övrigt gör man gärna anpassningar till specifika fall om kunden 

exempelvis har en allergi eller om barn inte tycker om någon del av en rätt på cafémenyn. Det 

är de ändringar som kan inkräkta på kvaliteten och som inte stämmer med caféets grundidé 

som de är mindre benägna att göra menar Linda, eftersom hon tror detta kan sänka förtroendet 

i längden hos kunderna.  

4.1.3 Kunderna som besöker Costas 

Costas kundgrupp har, relativt till andra caféer, en ganska hög medelålder på 40-45 år enligt 

Linda. Hon menar att detta beror på att Costas dels har lite högre priser än många 

konkurrenter men också för att helhetskonceptet kanske attraherar lite äldre kunder som är 

mindre styrda av priset och mera kräsna gällande kvalitet. Priset är högre på kaffet hos dem 

när de håller den kvaliteten som de erbjuder, vilket gör att produkten och kundernas 

medvetenhet om vad de får för sin investering blir i viktig. Linda menar att kunderna som 

besöker Costas prioriterar kvalitet framför priset och att priset snarare är en indikation på att 

de får något unikt av högsta kvalitet. Bland kunderna menar hon att det finnas en medvetenhet 

och förväntning på en hög kvalitet, både på det som serveras och på bemötandet. Om 

kunderna inte får det de förväntar sig, menar hon, är de öppna med sitt missnöje och vågar 

klaga så att felet kan korrigeras. Kunderna uppskattar detta fokus och många ger kommentarer 

på detta både i caféet men också via e-post. 

Eftersom Costas även erbjuder kaffe av högsta kvalitet på lösvikt som kunder köper och tar 

med hem så menar Linda att de har en intresserad och extra medveten kundgrupp. Dessa 

kunder som även köper kaffe att ta med hem menar Linda är en viktig källa till information 

om vad kunderna anser om produkten och vad de efterfrågar. Även i övrigt insamlas 

information om kunderna och deras åsikter i den dagliga verksamheten. Detta görs både 

genom personalens direkta kontakt med kunderna och genom de kommentarer som ges. 

Uppmärksamhet på vad kunderna beställer och inte samt om någon beställning återkommande 

lämnas av gästerna ger även information om kundernas efterfrågan och smak. Vidare menar 

Linda att de försöker ha en öppen dialog med sina kunder och att man genom denna 

kommunikation får en bra känsla för vad kunderna uppskattar och värdesätter hos Costas. Att 

Costas har en stor kundgrupp som de ser som stamgäster menar Linda visar på att deras 

koncept attraherar kunder och att det är värt att komma tillbaka för. Hon påpekar även att det 

gäller att vara flexibel, lyhörd för vad som fungerar och att alltid utvecklas för att kunna 

erbjuda kunderna det bästa av deras verksamhet.  

4.1.4 Lokalens funktion och bidrag 
Kvaliteten på det som serveras är högst prioriterat på Costas och intrycket från lokalen ses 

underordnat detta. Linda menar dock att man har försökt skapa en mysig och ombonad känsla 

i caféet och en mera stilren och öppen känsla i restaurangdelen. Caféet ska vara mera intimt 

men ändå möjliggöra lite distans mellan olika kundgrupper så att man känner sig privat och 

kan få sin stund. Hon nämner även att eftersom de redan gjort viss investeringar gällande 

lokalerna vid starten 2005 fanns inte finansiellt utrymme för några större förändringar innan 

nyöppnandet 2007. Om de hade börjat 2007 menar hon att mycket kanske gjorts på annat sätt 

med inredningen för att tydligare kommunicera specialinriktningen på kaffe och grekiskt. 

Caféet målades rött och nya lampor installerades för att skapa en varmare atmosfär men i 

övrigt lades fokus på att ge tillverkningen av kaffet utrymme. Kaffebaren placerades så att den 

blev framträdande och funktionell i verksamheten och för att visa utbudet av kaffe på lösvikt 

och kaffetillbehör tillverkades platsbyggda hyllor.  

Lokalen hoppas Linda bidrar till uppfattningen om ett mysigt, hemtrevligt och avslappnat 

café, eftersom helhetskänslan är att det ska vara ett förlängt vardagsrum. Lokalen ses mera 

som en spelplan för både gäster och medarbetare och att "Det ska vara mera som i Grekland; 
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glatt och högljutt och en härligt levande atmosfär!... När kunder säger att det är så mysigt 

och härlig stämning här och då känner man att man lyckats", menar Linda.  

4.1.5 Personalen som en viktig del av helhetsintrycket 

På Costas är personalen och vad de förmedlar till kunderna central. Costas personal ska bidra 

till att kunden får en bra helhetsupplevelse och känner av en viss stämning. Linda berättar att 

det finns en viss företagskultur på Costas som är mycket öppen, familjär, högljudd och 

skämtsam och att man är noga med att de som rekryteras ska passa in i den kulturen. Det 

intryck som personalen ska förmedla täcker ett brett spektrum och inkluderar glädje, 

spontanitet, trevlighet, kunnighet och en seriös professionalism. Det ses hos dem på Costas 

som positivt att medarbetarna visar sin personlighet och blir minnesvärda för kunderna, 

berättar Linda. De ska tydligt vara en del av verksamheten och interagera med kunderna på ett 

naturligt sätt. Personalens beteende är ett sätt att skapa den avslappnade känslan av det 

förlängda vardagsrummet som de vill ge sina kunder. Linda menar att detta bidrar till att 

skapa en hemtrevlig och personlig stämning i verksamheten som kunderna erfar vid ett besök 

hos Costas.  

Kvaliteten som ska förmedlas till kunderna återkommer även när Linda talar om hur de väljer 

personal till Costas. Hon menar att det stundtals kan vara svårt att tillsätta personal eftersom 

de endast nöjer sig med de bästa. Speciellt angående kaffehantverket är man extra noggrann 

och ägaren Costas specialutbildar själv de baristor som kvalificerar sig till ett arbete i caféet. 

Intresset och förståelsen för kvalitativt kaffe är viktig samt att man kan sälja in det på ett 

trovärdigt sätt till kunderna. "Säljer man 100g kaffe för 250kr så måste man veta varför och 

även erbjuda kunnandet runt produkten till kunden", menar Linda och avslutar med att påtala 

att det är ett hantverksmässigt arbete att göra kaffet på korrekt sätt. 

Hela personalstyrkan ansvarar för att kunden ska få ut maximalt av ett besök på Costas. Linda 

menar att det till att börja med är det personalen som står i cafékassan och rosteriet som ger 

kunden ett första intryck. Därför är det viktigt att de kan förmedla den stämning, kvalitet och 

kunskap som man eftersträvar i verksamheten samtidigt som de är uppmärksamma och 

trevliga så att kunden känner sig välkommen. Hon framhåller även att kockarna, som tillreder 

allt ifrån de enklare rätter som erbjuds i cafémenyn till restaurangens mera grekiskt influerade 

meny, har ett stort ansvar i att smakerna och uppläggningar håller en hög kvalitet. Som ledare 

för organisationen ser Linda sig som huvudansvarig för att gästerna får en bra upplevelse av 

besöket och att de har en samordnande funktion för helheten. För att hålla ihop hela 

organisationen genomför man varje måndag möten där alla kan kommentera och diskutera 

samt att alla medarbetare på så sätt även får samma information. Vidare har man genom 

erfarenhet byggt upp fungerande rutiner för att effektivisera verksamheten så att servicen ska 

vara både effektiv och hålla hög kvalitet. 

 

4.2 Costas i kundens ögon 

4.2.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

Kunderna vi intervjuade på Costas berättade att de gick dit för att de var kaffesugna och detta 

uppfattades vara ett ställe som erbjöd bra kaffe med ett stort och varierat utbud och lite 

lyxigare känsla. Många besökare hade varit på Costas förut men andra var där för första 

gången. En kund berättade att hon hade varit på restaurangdelen och tyckte det var intressant 

att prova på caféet också. En annan anledning för valet av café var att kunden kände att hon 

fick ut något av att gå dit men uppger också att om det hade varit trångt hade hon valt ett 

annat ställe. En kundgrupp som vi intervjuade vid ett senare tillfälle hade fått caféet 

rekommenderat av kompisar som hade varit på kaffeprovning på Costas och berättade att det 
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har rykte om sig att vara ett bra ställe. Andra kunder berättar att de var och shoppade i 

närheten och gick till caféet för att det såg mysigt ut och det blev ett bra avbrott i shoppingen. 

Många nämner att de Costas har bra kvalitet på det de serverar och framhåller speciellt kaffet.  

”De har jättegott kaffe och är ett trevligt ställe där man kan sitta lite avskilt”, menar en kund.  

 

4.2.2 Mervärde och upplevelseskapande 

Vid ett cafébesök är det viktigt med bra utbud och att det är trevligt, berättar en kund. Han 

fortsätter berätta att på Costas erbjuds något utöver det vanliga och det är bra. Det är jättebra 

att det finns bra kaffe och att det är i fokus, förklarar en annan kund i intervjun och fortsätter 

med att man får en kaffeupplevelse som är mer än bara kaffe då personalen också är mycket 

kunniga. ”Det är ett ganska litet café med tydlig nisch på kaffe så det känns exklusivt och ger 

en något som känns lite lyxigt”, uttrycker en annan. Att gå på café gör att man får lite tid att 

stanna upp i vardagen och Costas gör att man blir påmind om att njuta av de små sakerna, 

menar en kund. Hon berättar att hon tror att man som kund väljer Costas både för kvaliteten 

och för att det känns trendigt och medvetet. Ett sällskap påpekar att ett cafébesök här ger 

energi, avkoppling samtidigt som det är givande att man har möjlighet att prova olika sorters 

kaffe. Maten uppfattas även snyggt upplagd och presentationen gör att kunderna känner att 

personalen bryr sig. "En stor fördel är att man känner att man kan komma in och prata lite 

med de som jobbar här, för att få lite information och tips", förklarar en kund. Priset på kaffet 

kan upplevas som dyrt men att det är värt det är en återkommande kommentar från flera 

kunder. Ett annat sällskap gäster ansåg att kaffet var dyrt men de går ändå tillbaka till stället. 

Två kvinnor i sällskap nämnde en ganska neutral syn av Costas även då de uppfattade sig som 

stamkunder på caféet och visste inte riktigt varför de återkommer dit. Fikat på Costas ger 

enligt dem en bra möjlighet till en stund med varandra men det var inget annat de kände att de 

tog med sig från besöket. 

 

4.2.3 Kundbemötande och andra kunder 

Personalen uppfattas av kunderna vi intervjuade på Costas under båda tillfällen som mycket 

trevliga och kunniga och några uppger att de fått råd om sortimentet och kaffet. ”Man känner 

sig välkommen men inte iakttagen trots att lokalen är liten”, berättar en kund. En annan 

förklarar att personalen är personliga och proffsiga och att det därför känns det så bra att gå 

hit. De känner igen dig och vet vad du vill ha vilket gör att det känns välkomnande och 

medvetet, beskriver ett sällskap och menar att det visar att de vill göra besöket så bra som 

möjligt för kunden redan från början och det är viktigt.  

 

Andra kunders påverkan bidrar mestadels positivt till besöket enligt de kunder vi intervjuar på 

Costas och flera uppger att det skapar en viss stämning. Ett sällskap resonerade om att man 

kan träffa någon man känner eller iaktta andra kunder, vilket kan vara ganska underhållande. 

Däremot uppger några kunder att de kan, när det är fullt vid borden, irritera sig på folk som 

verkar ha suttit i timmar och därför borde lämna sin plats åt andra. Möjligheten att träffa andra 

kunder som också är kaffeintresserad och bli inspirerad av dem framhålls positivt av en kund 

som även deltagit på kaffeprovningarna som hålls av Costas. Andra kunder anser att de inte 

påverkas alls av kunder runtikring då de sitter och umgås med varandra och inte reagerar på 

vilka som sitter runt om. ”Man tänker inte på det såvida de inte är mycket högljudda och gör 

att det stör ens eget samtal”, menar de. 

 

4.2.4 Lokaler - atmosfär och funktion 

Costas geografiska läge är positivt enligt många kunder då det ligger mycket centralt. Lokalen 

uppfattas som liten men med en snygg inredning av några. Båsen och bardiskarna gör det 

mysigt och de passar för olika syften med besöket, menar ett sällskap och beskriver att om 
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man vill ta en slät kopp kaffe kan man sitta vid bardiskarna medan ett bås kanske passar bättre 

om man vill äta lunch. "Hade det inte funnits ett bås ledigt hade vi gått någon annanstans", 

förklarar en kund. En annan kund påpekar att placeringen av de andra borden gör att det lätt 

känns inträngt och att vissa bord ligger mitt där folk går. I övrigt ger lokalerna en mysig 

känsla till de kunder vi pratat med. Lokalen upplevs av en kund som trevlig och helt ok utan 

att vara något extra. ”Stämningen ger en lugn känsla även när det är mycket folk och den röda 

färgen på inredningsdetaljerna gör att det livar upp mot den stilrena svartvita inredningen”, 

uppger en kund. Ett sällskap menar att det är lite italiensk designkänsla i caféet, vilket 

fungerar med kaffekonceptet. Några uppger att de får lite storstadskänsla och att det blir 

personligt men ändå proffsigt. Lokalen förklaras av en kund som ”trendigt och modernt med 

en personlig prägel och mycket fokus på kaffe”. Hyllan längs båsen nämns som en positiv 

aspekt då man kan lägga saker där.  

 

Caféet kan som vi även nämnt ovan uppfattas som lite trångt och en kund förklarar att det är 

osmidigt att man måste stå mitt bland borden för att beställa och se själva fikat. Menyns 

placering på väggen så att man kan se sortimentet på håll, påtalar andra kunderna som 

positivt. Ett sällskap anser att det gick bra och smidigt att beställa samt har inget negativt att 

säga om systemet. ”Det var smidigt att beställa, personalen förklarade hur matutdelningen 

fungerade och att man fick kaffet på ett annat ställe vilket var bra”, berättar en medverkande. 

En grupp i sällskap menar att man får vänta ett tag på kaffet så man ska inte ha bråttom och 

mycket saker att hålla i eftersom det då lätt kan bli trångt då andra ska förbi. 

  

Stämningen på Costas uppfattades av några kunder som neutral, lugn av andra och 

genomtänkt och exklusiv av vissa. Flera av kunderna kände att de kunde stanna länge här och 

att det är ett mysigt ställe att vistas på. En kund reflekterar över att stället kanske passar bättre 

på vintern och hösten och att man väljer ett annat café på sommaren. Caféet bidrar med en 

centraleuropeisk känsla och kunder kan nog gå hit för att få en härlig stund även på kvällar 

istället för att gå på puben, fortsätter hon.  Det blir en naturlig och välbekant stämning som 

ger en hemmakänsla, berättar en annan kund.  

 

4.3 Bibliotekscaféet från företagets synvinkel  

4.3.1 Caféets kärna 

Detta café är beläget intill Umeå stadsbibliotek och har så varit under en längre tid. Gabriella 

som vi intervjuat driver idag caféet med sin man och tog över verksamheten efter sin pappa 

som startade caféet för ca 25 år sedan. De har för avsikt att caféet ska vara ganska traditionellt 

och inte så trendigt och modernt utan mera åt det klassiska hållet. Kvalitet ska finnas i både 

bemötandet från personalen och i det som serveras samt ha en jämn nivå så att man som kund 

ska veta vad man får och kan förvänta sig. Detta är något som Gabriella menar att hon, av 

personlig erfarenhet från restaurangbranschen, lärt sig är det som är hållbart i längden. Hon 

menar att de har för avsikt att erbjuda kunden en tidlös känsla samt att det ska finnas ett mått 

av genuinitet och igenkännande när man besöker Bibliotekscaféet.  

4.3.2 Ett fokus på helhet och tradition 

Inga större förändringar görs av interiören mer än att hålla det i bra skick samt vissa små 

uppdateringar som är i samklang med den traditionella känslan av ett café. Kunden ska få ett 

avbrott i vardagen och en möjlighet att unna sig något anser Gabriella och därför försöker de 

skapa ett café där alla olika kunder ska kunna hitta en liten oas i vardagen där man kan känna 

sig omsluten med en atmosfär. Hon poängterar att de ofta spelar lugnare jazzinspirerad musik 

för att bidra till skapandet av denna klassiska och omslutande atmosfär. Helheten och det 
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totala intryck som kunden får av ett besök på Bibliotekscaféet är något som Gabriella 

återkommer till och menar att det är det kunden får med sig. Något att äta, menar hon, kan 

man ju få billigare någon annanstans men miljön och tillfället att få en stund i vardagen är 

viktigt för kunderna som kommer dit, resonerar hon. 

4.3.3 Olika skepnader och kunder 

Caféet har enligt Gabriella flera skepnader beroende på när man besöker det och menar att 

detta kan attrahera kunder att besöka caféet vid olika tillfällen och med syften med besöket. 

”Variationen är även bra för oss som arbetar här eftersom det då inte blir enahanda”, 

berättar Gabriella. Ibland är det ett lugnt ställe som lämpar sig för att studera eller läsa en bok 

i ensamhet medan det andra tider är fullsatt, livligt och umgänge människor emellan är i fokus 

samtidigt som fikat är en del av båda skepnaderna. Hon ser ofta positiva reaktioner på kunder 

som kommer in i caféet när det är mycket andra gäster och menar att det troligen ger en 

känsla av att ha hamnat rätt och på ett populärt och bra ställe. När caféet är fullsatt kan det bli 

en högljudd stämning i caféet, något som Gabriella ser som ett tecken på att människor trivs 

och har en bra stund men att det såklart kan störa den lugna atmosfären som vissa kunder vill 

ha. Hon anser att deras kunder är mycket varierade och inkluderar många olika människor 

gällande ålder och livsstil. Bibliotekscaféet vill erbjuda något för de flesta även om det inte 

ses som realistiskt att tillfredsställa precis alla. Hon menar att närheten till biblioteket och det 

i övrigt centrala läget bidrar till variationen men att kulturinvolverade människor ofta verkar 

söka sig till caféet.  

4.3.4 Ett kundanpassat produktutbud 

Gabriella och hennes man har upptäckt att kunderna uppskattar att man gör det lilla extra och 

att man alltid gör ett försök att på bästa möjliga sätt tillgodose behov från kunder. För att 

arbeta i linje med att skapa ett stabilt intryck och samtidigt ha ett varierat utbud erbjuder man 

egentillverkade bakverk och lättare maträtter i blandning med ett inköpt klassiskt 

cafésortiment på bakverk. Vissa av deras kunder besöker dem speciellt för vissa produkter de 

erbjuder, så det är viktigt att ha ett stående sortiment i likhet med vad kunderna förväntar sig, 

menar Gabriella. På senare tid har de även märkt att efterfrågan på specialkostprodukter har 

ökat och detta är något som de försöker anpassa sig till för att kunna tillgodose sina kunders 

olika behov. Utbud och alternativ för veganer, vegetarianer samt gluten- och laktosintolerans 

har ökat, vilket Gabriella menar medför att de som har den kosten gärna väljer 

Bibliotekscaféet samt talar om caféet för sina bekanta i samma situation. Hon menar vidare att 

det även gäller att vara flexibel i situationen för att hitta en lösning om en kund har speciella 

behov och att det alltid är uppskattat att man försöker. Viljan finns att förmedla en jämn nivå 

av kvalitet både i produkter och i bemötandet för att göra vare specifikt besök till något 

positivt för kunden.  

På Bibliotekscaféet försöker man vara lyhörda när man får någon form av feedback från 

kunderna. Gabriella menar att det är viktigt att inte bara lyssna utan att faktiskt analysera det 

som sägs och se om det kan vara en utvecklingsmöjlighet för caféet. Det finns även gränser 

för vad man kan åstadkomma menar hon, både vad det gäller den fysiska 

utrymmesbegränsningen och cafékonceptet. Det går inte att anpassa sig efter alla kunder utan 

det gäller att forma den verksamhet man vill driva genom att tillåta sig att utvecklads men att 

ändå ha en tydlighet i vad caféet kan erbjuda. Variationen gör även att det är svårt att få en 

tydlig bild av vad hela deras kundgrupp värdesätter speciellt eftersom vissa kunder är mycket 

pratsamma medan andra kan vara där ofta och inte ge uttryck för något. Hon tolkar ändå det 

faktum att de har många återvändande kunder och ofta ett fullsatt café som att de erbjuder 

något som kunderna vill ha.  

4.3.5 Ett centralt läge 

Ett bidrag som läget medför är att det tillsammans med lokalens stora fönster gör att ingen 
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annan marknadsföring krävs för att fylla caféet med kunder. Gabriella anser att de har ett av 

stans bästa lägen för den verksamhet de bedriver. Det är nära beläget till busstationen och 

centrum, vilket gör att det alltid är en ström av passerande människor. Gabriella menar att det 

kan falla sig naturligt att besöka caféet i kombination med andra aktiviteter, som när man 

exempelvis ändå väntar på en buss eller har varit på stan och shoppat. De får därför kunder 

som både spontant och mera medvetet väljer Bibliotekscaféet menar hon. För att hantera den 

varierande kundgruppen och mängden kunder har lokalen utformats för att kännas öppen, 

rymlig och luftig för att hantera trängsel när det är mycket gäster. De erbjuder 80 platser och 

håller distans mellan borden så att det ska vara lätt att mötas och ta sig fram med exempelvis 

barvagnar. Gabriella kan se det som ett problem att kön till beställning och kassa ibland kan 

bli så lång att den går igenom dörren som gränsar till Biblioteket, eftersom det kan bli trångt 

när kunder ska in och ut. Kunder kan även bli avskräckta för att besöka dem på grund av den 

långa kön. Övrigt ser Gabriella att det är ett smidigt och naturligt flöde i lokalen som gör att 

det känns behagligt både för kunder och för personal. En begränsning är att de inte har så 

mycket lokalutrymme för personalen och fikatillverkningen, något som Gabriella kan se 

minskar utvecklingspotentialen för att erbjuda mera platsbakat fikabröd och varierade 

maträtter. 

4.3.6 Vad Bibliotekscaféet ger kunderna 

Gabriella menar att kunderna betalar för en helhet när de besöker ett café och det är känslan 

av att få en stund på caféet som är viktig. Vad kunderna beställer för fika varierar kraftigt 

menar hon och det verkar främst vara besöket i sig som är det som kan ge värde till kunder på 

olika sätt. Att caféet stundtals blir en mötesplats för en yngre målgrupp, där endast vissa köper 

fika ser Gabriella som en indikation på att caféet möjliggör interaktion med andra och en 

gemenskap som kan vara en del av kundens värde av ett besök. Caféet erbjuder ett enkelt och 

relativt billigt sätt att träffas för dessa människor samt blir lite av ett förlängt hem, menar hon. 

Just denna näst intill fritidsgårdslikande nytta menar Gabriella kan utgöra ett visst problem 

när icke betalande gäster upptar plats för de som vill köpa fika och därför behöver sittplats. 

Det gäller att hitta en balans mellan olika kunders syften med besöken så att man visar 

ömsesidig respekt men ändå är tydlig att det är ett café som vi behöver inkomst ifrån, påpekar 

hon. På sommaren finns det även en uteservering och då händer det att gäster tar med egen 

mat för att äta på denna plats. Gabriella anser att man måste visa en tydlig gräns för att detta 

inte är accepterat samt att det är ett sätt att visa respekt för de kunder som uppskattar deras 

utbud och betalar.  

4.3.7 Personalen i kundmötet 

Flexibilitet i kundmötet är något som Gabriella menar är vikit att informera sina medarbetare 

om så att de känner att de har en frihet att lösa problemen när de uppkommer. De arbetar med 

att skapa en mentalitet bland de anställda för att förmedla hur de som ägare ser att man 

bemöter kunder. Hon menar att de är positivt för hanteringen av oväntade händelser om man 

redan innan de sker har talat med medarbetarna om hur man kan hantera detta och att man kan 

känna sig fri att agera på ett sätt som passar till den specifika situationen. Detta menar 

Gabriella vidare ger ett stabilt intryck till kunderna, eftersom det inte blir någon tvekan vid 

exempelvis kompensationer av misstag. På bibliotekscaféet är det hela personalstyrkan som 

bidrar till att kundens besök blir lyckat men att Gabriella och hennes man som ägare har ett 

huvudansvar genom att skapa en organisation och kommunikation mellan de anställda. Hon 

menar att de som ledare kan skapa en fungerande organisation genom att föregå med gott 

exempel på hur man ska agera som anställd på caféet. 
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4.4 Bibliotekscaféet i kundens ögon 

4.4.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

De kunder som vi intervjuade på Bibliotekscaféet gick dit för många olika anledningar.  Några 

förklarade att de gick dit för att få en stund av avkoppling, vissa ett tillfälle att umgås och 

andra för att få inspiration. En medverkande gick till caféet för att fira ett bra inköp och ansåg 

att det var ett bra sätt att uppleva Umeå på. ”Man kan landa en stund och få en trevlig sak att 

göra tillsammans med sina vänner”, berättade en annan. En av våra medverkande tar en fika 

på Bibliotekscaféet innan jobbet och sitter och förbereder inför det. ”Det gör att man kommer 

ner i varv och kan fördriva tiden om man är tidig”, menar denna person. Ett sällskap menar 

att de går dit med för att umgås på ett mysigt ställe och slippa göra i ordning hemma hos 

någon. Några andra kunder är där för att få inspiration till ett projekt som de håller på att 

starta upp. Valet att gå till just Bibliotekscaféet gjordes av ett sällskap för att det fanns plats 

där och det såg trevligt ut. Caféet upplevdes som enkelt men välkomnande, tillgängligt, rent 

och tilltalade. En annan kund förklarar att han brukar besöka Bibliotekscaféet för att det är ett 

bra fik och man får en bra känsla av besöket. Det ger en lugn stund samtidigt som man får bra 

fika, fortsätter han.  

 

4.4.2 Mervärde och upplevelseskapande 

En viktig sak för ett cafébesök, anser några av Bibliotekscaféets kunder, är att man kan sitta 

en stund och umgås eller bara vara. Det är viktigt att man får en bra känsla och en trevlig 

upplevelse av besöket som helhet samt det kan skapa en trevlig händelse i vardagen, resonerar 

ett sällskap. Det är en källa till inspiration samt en lugn stund att tänka och planera, menar 

några andra. En fika på Bibliotekscaféet menar en kundgrupp är ett trevligt sätt att höja 

humöret med gott fika och härlig miljö. ”Det behöver vara mysigt och minnesvärt och man 

ska kunna göra det man kommit för oavsett om det är att sitta och läsa eller att umgås med 

andra”, menar en kund och en annan berättar att ett cafébesök ska ge möjligheten att stanna 

upp ett tag och komma ut bland folk och få nya intryck. Bibliotekscaféet uppfattas av flera har 

ett bra läge och ett gott fika med en mysig känsla även fast det finns mycket utrymme. Det 

känns öppet för alla då det är mycket blandade folk här, nämner en person i intervjun. En 

kund förklarade för oss att man väljer fik beroende på vad man vill få ut av besöket och man 

kan variera sig lite. Några kunder menar även att det är positivt att man kan beställa något för 

alla tillfällen, både lunch och ”gofika”.  

 

4.4.3 Kundbemötande och andra kunder 

Personalen upplevdes av våra medverkande som serviceinriktade och trevliga. Vid ett senare 

tillfälle sågs bemötandet ”som det man förväntar sig” samt "behagligt" och 

"tillmötesgående". Det är viktigt att personalen är tillmötesgående och vänliga anser många av 

våra medverkande. Några kunder menar att personalen var kunniga och kunde ge bra svar om 

man som kund hade frågor på sortimentet. Ett exempel gavs av ett sällskap där en av 

personerna i detta var glutenallergisk. De blev mycket nöjda med besöket eftersom det fanns 

att välja på även för denna. En annan medverkande upplevde bemötandet som jättebra och 

berättade för oss att hon aldrig fått ett dåligt bemötande på Bibliotekscaféet och menar att: 

”Det känns som äkta trevlighet och det gör ju att man känner sig välkommen”. Bemötandet 

upplevdes av ett sällskap som passande med caféets känsla av att vara traditionellt och 

personligt. 

 

På eftermiddagarna och helger kan det var mycket folk vilket gör att det blir högljutt med 

mycket olika människor, beskriver några av de sällskap vi intervjuar. Många av kunderna vi 

intervjuade på Bibliotekscaféet ansåg att det ger ett intryck av att man är på ett populärt ställe 
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och att det ger en trevlig stämning som smittar av sig. Det gör att man delar något med de 

andra besökarna och man är i samma situation, berättar kunder. Några kunder ansåg sig endast 

bara påverkas negativt om de andra kunderna uppträder störande eller påträngande och inte 

visar respekt och hänsyn. Ett exempel gavs på om en kund tar upp ett bord med fyra platser 

när det är trångt. "Om någon kund är för högljudd eller hotfull är det jobbigt", förklarar en 

medverkande men tillägger att det inte händer ofta och att hon tror att de anställda på 

Bibliotekscaféet skulle hantera en sådan situation bra. Ett sällskap anser att det kan vara roligt 

att se vad andra gör och beställer samt man kan få idéer och träffa bekanta. Andra besökare 

säger att de inte tänker så mycket på de andra besökarna men man kan bli störd om de 

använder mobiltelefonen för mycket. En kund förklarar att man då blir påmind om det som 

finns utanför och avbryter den sköna och avkopplande stunden, eftersom man då lätt blir 

stressad och tänker på allt man borde göra. Det blir påtagligt om man har olika syften med 

besöket menar en kund gällande människors olika agerande på caféet.  

 

4.4.4 Lokaler och atmosfär och funktion 

Lokalen uppfattas av våra medverkande som ljus och öppen med gott om plats. Läget är 

uppskattat av många då det ligger centralt och i anslutning till bussarna. "Man kommer in i en 

lugn känsla med en mysig atmosfär", anser en kund. Många nämner också att man som kund 

känner sig hemma och välkommen på Bibliotekscaféet. Ett sällskap beskriver att det ger en 

bra helhet och ett öppet och inbjudande intryck. De stora fönstren i caféet är uppskattade av 

många, på grund av att mycket ljus som kommer in men även att besökarna kan titta ut på folk 

som går förbi eller kan titta in i caféet och se om det är trångt eller inte. "Cafélokalen fungerar 

bra för en stor mängd besökare och har bra utrymme så man ändå får plats", anser en person. 

En annan föreslår däremot att göra lokalen mer uppdelad och avskild för de tider med fler 

besökare. En kund saknar en klädhängare vid borden och anser att det kan vara lite kallt i 

lokalen. "Det är lugn stämning på caféet och det är traditionellt med en lite speciell kulturell 

känsla som sitter i väggarna", förklarar en person. Caféet känns klassiskt och passar bra med 

bibliotekstemat förklarar en annan. En kund anser att de kan förstärka känslan med mera 

passande gardiner, det är viktigt att hålla en stil anser han.  

 

Under intervjuerna vid ett senare tillfälle berättar en besökare att han får en institutionsaktig 

känsla av de enkla kopparna och att det förstärker känslan av skola/ bibliotek. Inredningen är 

inte i centrum utan fokus är på att umgås eller vad man nu kommit hit för, ansåg en 

medverkande. Enkelheten i caféet ger utrymme för besökarna att själva bidra med en 

stämning menar en kundgrupp och en annan kund uppger att caféet ger en praktisk och stabil 

känsla med lite retrostuk. "Det är stilrenhet skapas och man får känslan att man kan stanna 

ett tag och att det finns plats för alla", förklarar en kund som brukar besöka caféet ofta. En 

annan kund förklarar lokalen som inte så modern men klassisk och genuint caféaktigt. I stort 

uppfattades Bibliotekscaféet som mysigt med bra stämning. En kundgrupp beskriver att det 

känns traditionellt och på riktigt samtidigt som det är personligt. "Man kan vara för sig själv 

eller prata utan att det blir konstigt och det känns fritt", nämner en kund. En annan beskriver 

att det är lite tidlös stämning här som gör att man stannar upp från vardagen en stund. Det är 

avkopplande. 

 

Att beställa på Bibliotekscaféet uppfattades som lätt av alla medverkande och de flesta ansåg 

att det fanns lagom mycket att välja på. Kön går längs menyn vilket gör att man kan fundera 

innan man kommer till kassan och se vad som finns, beskriver en kund. Det blir inte så 

stressigt när det är mycket folk, vilket det kan bli på andra fik, konstateras det av ett sällskap. 

Menyn upplevdes som väl synlig för alla med en smidig ordning på produkterna, det ansågs 

vara positivt att menyn inte satt i taket som den gör på många ställen. Det uppskattades även 
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att kunden kan ta kaffe och te själv så man får välja smak och tillbehör. En kund påpekar att 

det är bra att de har flera teer på kanna och inte bara påste. Flera av kunderna menar att det är 

lätt att hitta lediga platser, vart man ska beställa och var kön är. Öppenheten och rymden i 

lokalen påtalas som positiv för både ljudnivå, sittplatser och helhetskänsla. 

 

4.5 Kafé Station ur företagets synvinkel 

4.5.1 Om företaget 

Kafé Station är beläget i närheten av Umeälven och i anslutning till SF biografen i Umeå. Vi 

har intervjuat Ann-Sofie som är chef för caféverksamheten sedan några år tillbaka och har stor 

erfarenhet av serviceyrken sedan tidigare åtaganden. Kafé Station grundades år 1996 av 

Pingstkyrkan men caféverksamheten fungerar som ett aktiebolag. Grundtanken var att skapa 

en drogfri mötesplats i centrala Umeå för ungdomar där man umgås och fikar. Från detta har 

verksamheten utvecklats till ett mera vanligt café men grundvärderingarna om alla 

människors lika värde finns kvar som en drivkraft. Verksamheten har med tiden också vuxit 

och inrymmer nu 6 fastanställda och en del volontärarbetare vid vissa tillfällen. Hon 

poängterar att kopplingen med Pingstkyrkan kanske kan uppfattas som begränsande men att 

hon sällan känner av detta hos kunderna. Samtidigt menar hon att det är möten mellan 

människor och värderingen om lika värde, inte religionen som är grunden i verksamheten. 

Hon vill att Kafé Station ska uppfattas som trivsamt och genuint genomsyrat av en omtanke 

och viljan att ge något extra till kunderna. På caféet ska man känna ett lugn och trivas att sitta 

ner en stund med något gott att fika för en stund av avkoppling. Intentionen är att alla ska 

kunna hitta sin plats på Kafé Station, menar Ann-Sofie. 

 

4.5.2 Caféets varierande erbjudande 

Caféet erbjuder en stor variation i vad de erbjuder sina kunder och vill skapa något som är 

tillgängligt för alla. Arbetet med handikappanpassning och inkluderandet av människor med 

funktionsnedsättningar som medarbetare i verksamheten är därför viktigt, berättar Ann-Sofie. 

Hon exemplifierar med att nämna det teckenspråkscafé som de ibland specialarrangerar. De 

har både dags-, kvälls- och helgöppet samt har även extraöppet vid behov, exempelvis i 

samband med andra evenemang i staden. Kunder kan även boka caféet för privata evenemang, 

vilket är något som nyttjas flitigt av både företag och privatpersoner. Vid dessa tillfällen kan 

man boka allt ifrån ett litet privat rum till ett helt evenemang med mat och underhållning. 

Ann-Sofie menar att de har en verksamhet som erbjuder många olika alternativ och har därför 

en mycket varierad kundgrupp, något hon ser som positivt och talande för verksamhetens 

grundtanke.  

På Kafé Station vill de förmedla en trygg och avkopplande stämning till sina kunder och Ann-

Sofie menar att kunden köper en hel upplevelse när man besöker dem, som kan vara en lugn 

och harmonisk stund, att umgås eller att underhållas samtidigt som man fikar gott. Hon 

förklarar att det alltid händer något i caféet och att de anordnar olika evenemang för att skapa 

variation och engagera. Variationen menar hon är positiv både för kunderna men även för 

personalen eftersom det blir intressant och en härlig stämning av engagemanget. Det är en 

lugnare stämning på dagarna och på kvällar och helger har de ofta dans- och 

musikarrangemang som gör att det blir livfullt. Ann-Sofie menar att lokalerna och utrymmet 

möjliggör denna variation och kombination av evenemang och fika under olika tider på 

dygnet med alltifrån företagskonferenser till rockkonserter. Några kunder kan lyssna till en 

konsert samtidigt som andra sitter i en annan del av lokalen och umgås över en fika. Hon 

berättar även att caféet har många återkommande gäster och att caféet kan fungera som ett 
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alternativ till hemmet och arbetsplatsen. Detta menar hon ytterligare visar på den variation 

som de erbjuder sina kunder vid olika tillfällen och delar av lokalen. 

4.5.3 Kafé Stations utformning och gemensamt skapande 

Ann- Sofie ser lokalerna som en stor tillgång och menar att det är en förmån att ha tillgång till 

olika rum och etager för att dela upp verksamheten efter behov. Ann-Sofie själv var inte med 

när de utformade lokalerna men vet att de var en kombination av både frivilliga och 

professionella när arbetet utfördes. Exempelvis var en arkitekt inblandad för att göra lokalen 

både funktionell och förmedla den önskade känslan av lugn, genuinitet och trivsamhet. Hon 

påtalar att de planerar att fräscha upp lokalerna på nytt för att ge ett representativt intryck men 

menar att det fortfarande måste kännas välkomnande och personligt. ”Kunderna måste känna 

att de vågar sitta och röra sig, det får inte bli för putsat”, säger Ann-Sofie. Hon fortsätter 

med att nämna att ljudnivån även borde vara lägre och att man vid renoveringsbeslut även 

måste fundera på vad man vill med hela verksamheten samt vilka investeringar kunderna 

uppskattar mest.  

För att ytterligare ge variation och utnyttja de potential som ges erbjuder de under sommaren 

sina kunder att äta sitt beställda fika i den intilliggande parken genom att tillhandahålla en 

korg och filt. Detta är något som Ann-Sofie menar är mycket uppskattat av kunderna. När 

Ann-Sofie beskriver caféet ser hon det som en del av en helhet och påtalar att de samarbetar 

med andra verksamheter för att skapa attraktiva arrangemang för kunderna. Hon ser även att 

cafébesöket kan vara en del i en annan aktivitet för kunden och nämner att närheten till 

biografen gör att många biobesökare gärna kommer in för att fika före eller efter att de sett en 

film. Hon ser att cafébesöket blir en del av en totalupplevelse för kunden och att man ska 

hjälpa varandra verksamheter emellan att erbjuda kunden något lyckat. Vidare menar hon att 

kunderna uppskattar när man är uppmärksam på andra evenemang som händer i Umeå och då 

anpassa erbjudanden och öppettider till detta. Hon nämner att de är aktiva under exempelvis 

Kulturnatta för att ge kunden en möjlighet till både fika och underhållning hos dem under 

detta evenemang samt för att skapa en enighet med övriga händelser. Det centrala läget 

möjliggör detta samarbete och fungerar som en källa till att erbjuda sina kunder ett bra 

mervärde, förklarar Ann-Sofie.  

4.5.4 Produktens påverkan 

För att kunden ska få en bra helhetsupplevelse beskriver Ann-Sofie att det som de serverar är 

viktigt och är en möjlighet att förmedla ett intryck av genuinitet och omtanke. De försöker 

hålla en hög och varierad standard på sortimentet. Hon berättar att de erbjuder hembakat, både 

gällande de matigare alternativen och gällande fikabrödet, som komplement till det som caféet 

köper in från andra leverantörer. Det hembakade, menar hon, är uppskattat av kunderna som 

tycker det känns lite mera unikt och hon berättar att vissa kommer tillbaka speciellt för det 

hembakade brödet som de säljer. Hon har uppfattat en ökad efterfrågan på gluten- och 

laktosfria alternativ samt även vegetariskt, så detta utbud är något som de har utvecklat flitigt 

under senare tid. Hon menar att det är i linje med att visa alla kunder respekt och anpassa sig 

efter kundernas behov samt för att ge alla ett bra cafébesök. Det som serveras kan även vara 

en trevlig överaskig för kunderna menar Ann-Sofie och berättar om att de har börjat erbjuda 

ett dagens-lunch-alternativ, något som de fått mycket positiva reaktioner på. Hon menar att 

kunderna inte förväntar sig det från ett café och blir positivt överraskade när de märker att det 

dessutom är av hög hemlagad kvalitet. 

4.5.5 Intryck från och av personalen 

Bemötandet från personalen är viktigt på Kafé Station och att man som medarbetare är 

uppmärksam på det som händer i caféet för att kunna ge kunden en bra omtanke och service i 

stunden. Ibland har de en volontär som går runt i cafélokalen och finns lite extra tillgänglig 

för gästerna vid behov. Kafé Station har för avsikt att ge ett flexibelt och tillmötesgående 
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intryck till alla kunder. Kompensation sker direkt vid eventuella klagomål som kunderna har 

och de försöker ge kunden en förbättrad lösning. "Ett trevligt kundbemötande är jätteviktigt", 

anser Ann-Sofie och detta är något som hon grundar både från caféet men även från tidigare 

yrkeserfarenheter. "Det är viktigt att kunderna ser att man engagerar sig och gör det bästa för 

att de ska trivas" säger hon och menar att det exempelvis är lättare som kund att vänta i kö om 

man ser att personalen arbetar flitigt och är trevliga än om de ger ett nonchalant intryck. Hon 

tror att man som kund nog vill bli sedd samt få en välkomnande hälsning och ett leende.  

Personalens agerande är en av grunderna för vilket intryck kunden får av besöket anser hon. 

Därför ser hon även att en gemenskap och öppenhet bland personalen är central för att erbjuda 

kunden det bästa samt för att bygga förståelse och trovärdighet. Kommunikationen måste 

fungera berättar hon och därför har vi både mera formella informationsmöten men 

uppmuntrar även till dialog i vardagen mellan oss alla. På likande sätt menar Ann-Sofie att 

kommunikationen sker med kunderna och att det på ett naturligt sätt finns ett insamlande av 

kommentarer och önskemål från kunder. Det genomförs inte några strukturerade 

kundundersökningar utöver detta. Om det är ett större sällskap som har hyrt en del av lokalen 

brukar de se till att få en uppfattning om dem för att kunna anpassa och erbjuda dem ett så 

lyckat besök som möjligt. Bemötandet och det totala intrycket beskrivs även var av stor vikt 

för att caféet ska få ett bra rykte och återkommande gäster. Ann-Sofie menar att nöjda 

besökare talar om det så att även fler upptäcker caféet samt får en positiv inställning till det. 

 

4.6 Kafé Station i kundens ögon 

4.6.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

De kunder som vi intervjuade på Kafé Station gick dit för att få miljöombyte och för att 

plugga eller umgås. Miljön är enligt en medverkande det viktigaste i valet av café och man 

väljer ställe beroende på vilket syfte man har med besöket. De flesta av kunderna vi pratar 

med har varit på caféet förut. En kundgrupp uppger at detta är deras favorit ställe att gå till. 

En medverkande förklarar att de kommer tillbaka för att de upplever allt på Kafé Station som 

bra och att de har skapat bra minnen får detta café sedan tidigare. Några kunder menar att 

caféet ger många olika möjligheter beroende på vad man ska göra där för tillfället och menar 

att de både gärna pluggar där och går dit för att umgås.  

  

4.6.2 Mervärde och upplevelseskapande 

En viktig del i ett cafébesök är lugn och ro, att det finns bra med plats och att man kan känna 

att man kan sitta länge menar flera kunder här. Det goda kaffet och de genuina och 

hembakade produkterna är särskilt uppskattande av flera av de kundgrupper vi talar med. Ett 

speciellt värde i Kafé Station är läget som är centralt men ändå lite avskiljt enligt en 

kundgrupp. Två olika personer påtalar även att den fina utsikten över älven är trevlig på detta 

café. Kunderna vi pratar med anser inte att de endast betalar för kaffet utan även det man får 

runt om. En medverkande börjar prata om priset och berättar att man är beredd att betala ett 

högre pris ju trevligare det är men hon vill inte känna att hon betalar mycket bara för att det 

ska betalas. En kund uttrycker som att: " det är bättre att betala 23 kronor för en kaffe här än 

en tia på Max. Det är mysigare så det är värt att betala mer”. De andra i hennes sällskap 

instämmer i detta och menar att man inte skulle vara beredd att betala samma pris om det 

skulle vara en ful och otrivsam miljö. Produkterna på Kafé Station uppskattas och en 

medverkande förklarar att det känns som att de har tänkt efter med allt och det erbjuds något 

extra än på andra fik. "Produkterna ger ett intryck av att vara handgjorda och att ha kvalitet", 

beskriver ett sällskap. Kaffet är gott menar en annan kund och även denna påtalar att det är 

trevligt att de har ett sortiment som är lite extra genuint. En kund framhäver att det är bra med 
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studentrabatten som de erbjuder och att det gör att man känner sig extra välkommen som 

student. Caféets koncept tas positivt emot av ett sällskap då det ses som en mysig helhet 

inhyst i en rustik byggnad i kombination med lite annorlunda maträtter. 

 

4.6.3 Kundbemötande och andra kunder 

Samtliga kunder som vi intervjuar på Kafé Station är eniga om att de får ett mycket bra 

bemötande och att personalen är trevliga. Om man påverkas av andra kunder är enligt en 

medverkande beroende på vad man har tänkt fika och plugga eller fika och umgås. "Det kan 

lätt bli så att om man ser att det är mycket folk i caféet kanske man inte väntar utan väljer ett 

annat café då det är vissa delar av lokalen där man helst sitter", berättar en kund. Vid ett 

annat tillfälle förklarar en kund att man ibland vill sitta mer avskilt men annars är man inställd 

på att andra ska vara där och fika. Hon fortsätter förklara att man inte väljer ett café som är 

helt fullt men inte heller ett som är helt tomt. Däremot kan ett tomt café vara bra om man 

känner till stället och vet att det kommer att komma fler kunder senare, menar en kund. Det är 

mysigt om man är ett gäng som fikar och ser andra som göra samma sak. "Det skapar en slags 

gemenskap med andra kunder", förklarar en besökare. En annan medverkande berättar att han 

inte påverkas av andra kunder och att de själva kan sitta och prata utan att störa andra. 

 

4.6.4 Lokaler, atmosfär och stämning samt funktion 

En positiv aspekt med Kafé Stations lokal är att det ligger så centralt att man kan kombinera 

andra aktiviteter med cafébesöket menar flera kundgrupper. Caféet ses ligga vackert till och 

en populär plats uppges, av flera kunder, vara vid fönstret ut mot älven. Etageuppdelningen 

med sittplatser ner mot fönstren som vetter mot älven är en fördel eftersom det tillför ljus och 

öppenhet, menar en kund. Det finns gott om plats så man känner sig inte jäktad av personalen, 

nämner en kund. Miljön på Kafé Station upplevs av ett sällskap som lugn och trevlig där man 

får vara ifred. Om man vill kan man sitta kvar länge och internetanslutningen är en stor fördel 

berättar en annan kund och fortsätter: ”När jag kommer till stan brukar jag sitta helt själv här 

och hålla kontakten med folk från mitt hemland". Det nämns av några andra sällskap att det 

skapas en känsla här som gör att man vill stanna ett tag, koppla av och landa. 

 

En annan medverkande förklarar för oss att lokalens utformning är bra då man kan välja olika 

delar av lokalen att sitta i beroende på vad man har för avsikt och behov med besöket. "Om 

man vill sitta mer avskilt finns plats för det och om man vill sitta bland folk så väljer man en 

annan plats", påpekar en kund. Lokalen är luftig med högt till tak och har en trivsam 

stämning, menar några kunder och en annan påtalar att de rustika original väggarna i tegel ger 

ett maffigt och annorlunda lite historiskt intryck. Kafé Stations kunder som medverkar i vår 

intervju nämner inget negativt med funktonerna. Kösystemet fungerar bra och gör att man kan 

få betala snabbt och sedan vänta på sin beställning i lugn och ro. De visar produkterna på ett 

bra sätt och värt det man betalar, uppger en kund som positivt.  

 

4.7 Paus ur företagets synvinkel 

4.7.1 Om verksamheten 
Paus är beläget i UP2gallerian i centrala Umeå och här har vi intervjuat Peter som är ägare till 

både detta café och restaurangen Tapas som även den återfinns i Umeå. Peter berättar att han 

ville göra något som han tyckte att ingen annan gjorde i Umeå genom att skapa en mysig och 

färgglad matupplevelse. Paus är ett café som han anser ger ett intryck av lite Sydeuropeiska 

influenser och internationell inspiration i en blandning med Skandinavien och därför inte som 

speciellt traditionellt svenskt. Umeå behövde ett ljust och färgstarkt café, anser Peter, som kan 
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fungera som värmande kontrast till det kalla och mörka klimat som råder under stor del av 

året i Umeå. Han säger att Paus ska besökas för att det är genomtänkt, har hög kvalitet på det 

som serveras och för att detta kan intas i en härlig miljö som matchar med hela konceptet. 

"Gästen ska få en trevlig upplevelse, avkoppling samt känna inspiration och värme", fortsätter 

han. Peter berättar även att de erbjuder möjlighet för privata evenemang utanför ordinarie 

öppettider och menar att de även då försöker förmedla denna personliga känsla. Det ska finnas 

en öppen och lättsam stämning som gör att man känner sig lite som hemma och kan vara sig 

själv. 

4.7.2 Vem går på Paus? 

Kunderna som besöker Paus är varierande, men Peter nämner att kvinnor i åldern 25-40 som 

äter lunch på Paus är den grupp som är högst representerade under veckorna. Däremot har de 

många andra fikagäster på andra tider under dagen också under veckorna. På helgerna är det 

än mer blandad kundgrupp och vad de beställer varierar stort, så ett brett utbud av både 

matigare alternativ och kaffebröd behövs, förklarar Peter. Han ser att många av kunderna som 

besöker Paus är ganska medvetna om vad de får och värdesätter att det är bra kvalitet, fräscht 

och snyggt både på tallriken och i miljön. Peter vill att man ska må bra när man har besökt 

Paus och menar att deras gäster troligen prioriterar helhetsupplevelsen istället för obegränsat 

med mat att äta från en buffé.  ”Gästerna förstår idén med att det är skillnad när man köper 

kaffet, om man får kaffet i en pappersmugg eller i en sjyst porslinskopp”, menar Peter och 

fortsätter med att påtala att detta gör att kunden är villig att betala mera för att få helheten och 

inte bara kaffet. Produkten är det totala som kunden erfar från ett besök, berättar han och 

förklarar att första intrycket, trevlig personal, små detaljer som att lamporna fungerar, att det 

är bra atmosfär och kvalitet på det som serveras, är exempel på vikiga detaljer enligt honom. 

Han menar vidare att caféet är ett helt varumärke och att allt måste stämma överens i en helhet 

för att kunden ska få en bra uppfattning av cafébesöket. 

Den marknadsföring som de genomför är begränsad till den som kunder sprider efter att de 

har besökt caféet. Peter menar att om man erbjuder kunden något bra så sprids detta till andra 

samtidigt som han anser att människor har en bra kännedom om att de finns eftersom de 

verkat i Umeå i sju år. Vidare påtalas även kopplingen till restaurangen Tapas som en 

alternativ markanföringskanal då gästerna där ser att Paus har samma ägare. Eftersom det inte 

finns mycket ekonomiskt utrymme för att marknadsföra sig samtidigt som annonser i 

dagstidningar sällan ger någon större effekt, anser Peter att det är bra med andra 

informationskanaler. Peter anser att det handlar om att placera sig i kundernas medvetande så 

att de väljer att gå till Paus nästa gång de ska fika eller äta lunch och fånga upp dem som 

redan är i centrum. Komplexiteten med att endast kunna erbjuda kunderna något när de själva 

är i behov av det påtalas som en utmaning, eftersom man inte kan fika i förebyggande syfte 

ifall man blir sugen senare. Detta gör att kunderna kommer på likande tider, vilket ställer stora 

krav på att organisationen fungerar väl internt så att alla kunder kan erbjudas bästa möjliga 

besök. 

4.7.3 Flexibilitet och värdeskapande 

En tydlig fördel som under intervjun nämns gällande caféverksamhet är att det lätt går att vara 

flexibel mot den enskilda kunden och göra små förändringar ganska enkelt. Genom effektivt 

nyttjande av denna flexibilitet kan de enligt Peter erbjuda alla kunder en bra matupplevelse på 

Paus, trots exempelvis intolerans eller specialkost. Han påtalar dock att det är viktigt att sätta 

gränser för vad som kan korrigeras och inte, så att det stämmer med konceptet. Han menar att 

om en kund önskar något som de inte kan erbjuda under deras koncept, så är det bättre att 

hänvisa denna kund till ett alternativ som erbjuder detta, istället för att göra förändringar som 
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caféet inte kan representera. Han anser att det är långsiktigt hållbart endast om man har ett 

fokus och ett spår som man följer och inte ändrar sig efter allas tycke och smak, för då finns 

det en risk att man tillslut inte vet vad man vill åstadkomma med caféet. Attityden till detta 

uttrycks väl med hans egna ord: ”Jag vet vad jag efterfrågar, och det är egentligen det jag 

tycker spelar roll. Jag kan aldrig anpassa mig efter de 115 000 som bor i Umeå däremot kan 

ju dom anpassa sig efter mig. ”  

4.7.4 Position och inredning 

Läget och lokalen i sig nämns även som ett sätt att marknadsföra sig enligt Peter. När de 

övertog stället för sju år sedan från den tidigare ägaren började de med hjälp av en arkitekt 

och hantverkare att renovera så att det koncept de önskade för caféet skulle förmedlas även i 

lokalerna. Främst ville han få in mera färg och både funktionell och dekorativ belysning som 

inger en härlig varm stämning. Peter berättar att antalet platser minskades från 90 till 70 vilket 

enligt honom skapar en mera öppenhet samt minskad trängsel och ljudnivå. Hans attityd är att 

hellre ha 70 kunder på dessa platser än att ha 90 som inte är lika nöjda. Peter är mycket nöjd 

med resultatet av lokalen berättar att de ofta får kommentarer från kunderna om att det är en 

härlig miljö samt att det är en rejäl uppfräschning sedan det tidigare caféet. Peter ser främst att 

lokalen kommer till sin rätt på andra årstider än sommaren eftersom det inte finns en 

uteservering samt att kontrasten som de erbjuder under andra årstider inte blir lika tydlig och 

behövd på sommaren. 

Att de är positionerade i en galleria ser Peter som främst positivt eftersom genomströmningen 

av människor är stor. Även de omkringliggande butikerna tycker han är i bra samklang med 

caféet eftersom de även representerar kvalité. Han ser dock att de kanske skulle ha flera 

kunder på förmiddagarna om de var mer direkt synliga ut mot en gata. Han menar att det finns 

en risk att man missar caféet om man är på entréplan i gallerian eller på gågatan. För att vända 

detta till något positivt har man på Paus valt att arbeta mycket med belysningen för att 

människor ska lägga märke till caféet när de passerar, bli nyfikna och lyfta blicken mot 

caféfönstren. "På så sätt kan kunderna bli inspirerade till att antingen ta en fika direkt eller 

så kommer de lättare ihåg att vi finns när de har behovet", säger Peter. 

4.8 Paus i kundens ögon 

4.8.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

Två besökare som vi pratade med på Paus hade som syfte med cafébesöket att fördriva tiden 

och titta på folk. De valde Paus för att en av dem hade varit där förut och då de inte bodde i 

Umeå och visste om andra fik så blev valet att gå dit. En annan kundgrupp vi intervjuade gick 

till Paus för att de var sugna på fika och hungriga samt de behövde sitta ner en stund för att få 

ett avbrott i shoppingen. "Man kan sitta och umgås och prata med kompisarna en stund, få 

nya intryck och komma ifrån", berättade en kund i ett sällskap som resonerar om att detta är 

ett trevligt sätt att umgås. Vid ett senare intervjutillfälle förklarade en av Paus kunder att man i 

ett cafébesök gör något för att unna sig något extra. Hon hade inte besökt caféet förut och 

valde Paus för att det såg mysigt ut och verkade bra utifrån. Hon hade även fått caféet 

rekommenderat för sig.  

  

4.8.2 Mervärde och upplevelseskapande 

De kunder vi intervjuade som gick och fikade för att fördriva tiden och se på folk tyckte att 

det generellt i ett café är viktigt med genomströmning av människor. Flera var enliga om att 

det är viktigt med bra fika som är lite extra gott. Trevlig lokal, stämning och personal belystes 

även som viktigt, samt ett bra bemötande. "Man ska känna sig sedd och välkommen annars 
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blir det lätt att man väljer ett annat ställe", förklarade en kund i intervjun. Helheten är även 

viktig, anser en annan besökande och menar att det är den man betalar för. Utbudet ska vara 

både något för när man är hungrig och något när man bara vill ha något sött, beskriver ett 

sällskap. En kund anser att man även kunna sitta ett tag och bara beställa något för att prata en 

stund. 

 

En annan kund upplevde att de hade snyggt upplagd mat på bra tallrikar och gott att äta. "Det 

verkar även genomgående vara bra kvalitet och genomtänkt, man får något för det man 

betalar", berättar hon. När vi frågar om vad man som kund tar med sig från cafébesöket 

svarar en medverkande: ”En härlig känsla, man får komma ner i varv och får distans till det 

man ska göra efteråt, fundera på inköp och planera och så. Att man får hinna ifatt sig själv.” 

Ett sällskap berättar att de fått en mysig stund med varandra, gott fika samt inspiration och 

kreativitet. Hon nämner även ett tips på vin som hon läste i en tidning som låg i närheten. En 

annan kund menar att besöket gav henne mer energi att fortsätta dagen och att atmosfären 

bidrog med en känsla av sommar. 

  

4.8.3 Kundbemötande och andra kunder 

Bemötandet från personalen har de medverkande refererat till som ”Ok” som har följts av 

antingen ”inga konstigheter” eller ”inget speciellt”. "Det var ganska proffsigt" svarar en 

person som berättar att personalen fyllde på gafflar direkt när de påpekade att det var slut. 

Kunderna berättade att de inte har märkt av personalen så mycket, "det är bara för 

undanplockningen från borden", berättar en. Kunderna på Paus påverkas inte så mycket av 

andra gäster, det uppfattas istället så som det ska vara på ett café. Det förklaras för oss att det 

ger en bra känsla med andra som fikar och det bidrar till trivseln. Flera kunder påpekar att det 

känns som att man sitter avskilt, nästan i ett separat rum, tack vare lokalens utformning. Detta 

gör att kunderna inte kommer så tätt inpå varandra vilket uppfattades som positivt. Ett 

sällskap framhåller att andra kunder är en av huvudanledningarna till att besöka ett café. 

  

4.8.4 Lokaler och atmosfär och funktion 

Lokalerna fick många positiva ord under vår kundundersökning på Paus. En fördel var att det 

var centralt och smidigt att hitta. Att Paus ligger i en galleria uppfattades positivt då man gick 

förbi och märkte att det såg trevligt ut. "Det var smidigt att gå in då man ändå var där", 

menar några kunder. Möblemanget fick också positiva reaktioner då det inte var för tätt 

mellan borden så man kunde sitta privat men ändå bli en del av gemenskapen med andra som 

fikar. Att det är fin inredning och mysigt var viktigt för besöket ansåg flera sällskap. Stolarna 

upplevdes som konstiga men sköna av vissa kunder. En annan person upplevde stolarna som 

obekväma och bytte då bord till ett med bättre sittkomfort, hon påpekade dock att det är bra 

att det finns olika alternativ. Ett sällskap menade att de kunde ta det lugnt och inte att de 

behöver stressa ut. Denna åsikt delade fler kunder och nämnde att man blir kvar länge på 

grund av att det är så bekväma fåtöljer. ”Det är skönare än att vara hemma nästan” 

konstaterade en kund när vi frågade om lokalen. Att beställa fika gick lätt för de kunder vi 

intervjuade. Några upplevde att det var svårt att se den menyn med matigare alternativ för en 

lampa som satt i vägen. Det gör att man inte förstår att de har dessa alternativ också och det 

blir lätt att tro att de bara har mackor och sötsaker, förklarar de. Andra kunder hade inget att 

påpeka gällande detta. 

  

En kundgrupp påpekade vikten av miljön och omgivningen på ett fik och förklarade "att man 

inte skulle betala samma pris i ett fult café”. En nackdel för lokalen var avsaknaden av 

förbigående folk enligt ett sällskap. Annars ansåg de medverkande att det var ett mysigt café 

med bra ljus och fräsch lokal med en bra ljudnivå och akustikdämpande inredning. "Det ger 
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en liten utomhuskänsla och det känns genomtänkt med roliga detaljer som gör att man blir 

inspirerad och får lite idéer", berättar en kund. "De stora fönstren är bra, det ger ljus och 

värme", menar en annan. Inredningen har fina färger och det känns harmoniskt, menade 

några, de små detaljerna som tidningar till exempel gör att det känns trevligt och inbjudande, 

det visar att de vill ge mer än bara fikat, berättar de. Caféet upplevdes av en besökare bättre än 

förväntat utifrån, det överraskade positivt. ”Det är lite som en oas i allt, modernt och lite 

extra, man kan välja det här stället bara därför eftersom det är lite extra [ ] det är lekfullt fast 

med smak ändå.” Ljudnivån på Paus uppfattades som lugn och bra samt stämningen som 

avspänd. Många tyckte att det är rofylld och lugnande atmosfär samt att man som kund får 

sitta kvar länge. 

 

4.9 Schmäck ur företagets synvinkel 

4.9.1 Företaget 

Schmäck ligger på Kungsgatan i centrala Umeå mitt emot Sagateatern. De är nu inne på sitt 

sjunde år i Umeå och har inriktat sig på ett koncept som inkluderar en kombination av fik, 

butik och mode. På detta café har vi intervjuat Monica som är den marknadsansvariga av de 

tre delägarna och har varit med sedan uppstarten av caféet. Idén var från början att de ville 

skapa ett ställe där man kunde få plats med kultur, konst och mode musik under samma tak, 

även kvalitetschoklad skulle erbjudas i verksamheten, berättar Monica. Schmäck ska fungera 

som en kulturplattform och knytpunkt för Umeås kulturutövare och deltagare, förklarar hon. 

  

Ytterligare en viktig aspekt för Schmäck, anser Monica, är att det som de serverar i caféet ska 

vara rättvisemärkt, gärna närproducerat och ekologiskt. Hon berättar att vid uppstarten var de 

det enda caféet i Umeå att servera rättvisemärkt kaffe och te. I linje med fik och butik i 

kombination är konceptet även att erbjuda kunderna detta sortiment att köpa med sig. Monica 

berättar att de ville inhysa sitt koncept i en 40- och 50-tals influerad miljö och att vissa av 

produkterna de erbjuder i butiken även går i det temat. Hon menar att de olika delarna ska 

ingå i varandra så att kunden får en positiv helhetsupplevelse av att besöka Schmäck. Hon vill 

att kunderna ska bli inspirerade av miljön och det som de erbjuder och känna att de får något 

extra av att besöka Schmäck. Upplevelsen ser Monica som det centrala, men att den kan 

uttryckas i olika kombinationer för olika kunder. Exempelvis om en kund är på Schmäck för 

en konsert så får den en kulturupplevelse i kombination med gott fika. Monica berättar vidare 

att kunden även ska kunna kombinera en shoppingrunda i deras modebutik med en god fika i 

en givande miljö. De är mycket trendmedvetna, anser Monica, och förklarar att de erbjuder 

kunderna kunskap som de inhämtat från besök i modehuvudstäder, samtidigt som de följer 

trenderna i sin verksamhet för att kunderna även ska ha möjlighet att anamma dessa trender. 

  

4.9.2 Kundmålgruppen 

Monica ser att de som främst attraheras av Schmäcks koncept är kvinnor i åldern 25-55 som 

troligen har ett intresse för kultur och att denna målgrupp förstår kombinationskonceptet som 

de erbjuder. Hon menar att konceptet med Schmäck är mer storstadsrelaterat och många av 

deras kunder har anknytning till dessa städer samt är vana vid denna kombination av fik och 

butik eftersom det har funnits där lång tid. Denna målgrupp är mycket köpstark enligt Monica 

och är välrepresenterade i Umeå. Hon informerar om att de som driver caféet själva är 

kvinnor i den åldern, vilket gör att de kan förstå denna målgrupp och erbjuda något som de 

själva är intresserade av. För att ge kunderna något unikt och trovärdigt menar hon att både 

kunskap och intresse för det man vill att kunderna ska erfara är nödvändigt. Hon ser att 

kunderna förväntar sig att de har kunskap om trender och att de kan vara en inspirationskälla. 

Kunderna köper både en upplevelse, produkter och deras kunskap, menar Monica. Hon 
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berättar att de även har andra kunder men att de då oftast nyttjar endast cafédelen och 

evenemangsdelen av konceptet. Hon uppger att de främjar experimenterande med personlig 

stil och har som mål att skapa möjligheter för kunderna att på olika sätt hitta och uttrycka 

detta genom att vara kund hos Schmäck. Att caféet oftast är välfyllt ser hon som en indikation 

på att de har hittat ett koncept som erbjuder kunderna något som de värderar som givande.  

4.9.3 Inredning och geografiskt läge 

Monica uppger de har blivit väldigt kända för deras möbler och inredningsdetaljer som är 

designmöbler i 40-, 50- och 60-tals stil. Estetiken i lokalen ser Monica som central och som 

en viktig del i att förmedla en helhet till kunderna. De kompletterar även med tidstypisk 

musik för att skapa den rätta stämningen, berättar hon. Den goda stämningen som Monica 

anser råder på Schmäck menar hon grundar sig i att de har skapat ett enhetligt och hållbart 

helhetskoncept som kunderna gillar i längden. Även funktionen i lokalen är medvetet uttänkt 

på så sätt att det ska vara tydligt vad och var man beställer samt får sin beställning, säger 

Monica och fortsätter berätta att det ska vara en hygienisk hantering av matvarorna enligt 

gällande riktlinjer. Lokalen lämpar sig även för de kulturella evenemang som de anordnar 

efter som det är bra akustik, menar Monica. Ljudnivån blir hög om det är mycket besökare 

nämner hon att men uppfattar att det ändå är trivsamt för kunderna. 

Placeringen av caféet upplever Monica som positivt och förklarar att det är en stor fördel att 

inte vara i en galleria eftersom de då kan skapa precis den verksamhet de vill med exempelvis 

egna öppettider. Hon ser att de nu har mera frihet samt har fördelarna med att ha fönster ut 

mot gatan, vilket man ofta inte har i en galleria. Denna möjlighet är något som hon anser är en 

viktig kommunikation till kunder. Vidare anser Monica att Schmäck under åren har bidragit 

till att den gata som de ligger på har blivit mera aktiv och att flera butiker har flyttat dit. Hon 

beskriver att de till en början medvetet anordnade marknader och evenemang för att rikta 

uppmärksamhet till denna del av staden för att få människor att upptäcka den. En bristfällighet 

med lokalen upplever Monica är att det inte är så väl handikappanpassat eftersom de är 

begränsade i dessa förbättringsmöjligheter då huset som caféet är beläget i är K-märkt och de 

har fått avslag från kommunen att göra dessa anpassningar.  

4.9.4 Personalen på Schmäck 

Ansvaret för att förmedla konceptet och en bra upplevelse till kunderna menar Monica att de 

som delägare har tillsammans, samt att det är viktigt att alla utgår från samma förståelse för 

grundkonceptet. I nuläget är det hon som är mest aktiv av delägarna så för tillfället anser hon 

sig ha huvudansvaret för att konceptet drivs genom. Alla som arbetar på Schmäck ska ha ett 

trevligt och professionellt bemötande till kunderna säger hon och berättar att hon gärna ser att 

personalen uttrycker sin personliga stil. Personalen ser hon som tydliga förmedlare av 

Schmäcks helhetskoncept och ser därför gärna att de klär sig lite 50- och 60-tals inspirerat för 

att ytterligare skapa enighet med den atmosfär som de vill skapa. Hon berättar att de även 

försöker ha en lättsam attityd som gör att kunden känner av en personlig stämning vid ett 

besök hos Schmäck. 

4.10 Schmäck i kundens ögon 

4.10.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

Under intervjuerna med Schmäcks kunder fick vi fram att anledningen till deras besök var 

främst för att umgås med vänner i kombination med att äta eller fika. Att få miljöombyte och 

en trevlig stund separat eller innan en annan syssla var i fokus för ett sällskap. En 

medverkande som hade besökt fiket förut förklarade att hon gick tillbaka till caféet för att få 
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variation från att gå på Wayne’s coffee. En annan kund menar att Schmäck brukar ha bra 

luncher och ett koncept på fairtrade-produkter vilket kunden berättade att hon gillar. En annan 

medverkande kund från Schmäck var där för första gången. Hon berättade att hennes val 

grundade sig både på att deras erbjudande på menyn verkade bra och på hur atmosfären var, 

samt att caféet såg mysigt ut från gatan, beskriver denna kund. ”Man vill ha lite mer än bara 

en mätt mage och gärna sitta och bara vara ett tag.” Ett sällskap framhöll också deras butik 

och annorlunda koncept som positivt och annorlunda samt visste med sig att de även brukade 

ha chokladprovningar här. 

4.10.2 Mervärde 

De kunder som medverkande i intervjun på Schmäck upplevde maten/ fikat som bjöds på 

olika, "ok", "bra" och "sämre än förväntat" var de åsikter som gavs. Angående vad som är 

viktigt vid cafébesök fick vi svaren att det är viktigt att både maten är bra men även att 

stämningen och resten av upplevelsen blir bra. Kunden ska ta med sig något därifrån, fokus är 

på en helhet och inte bara på det man äter, får vi förklarat för oss. Att personalen är trevlig var 

också för en medverkande avgörande för vart man som kund valde att gå. 

  

Produktens vikt var också ett ämne som kom upp. "Det ska kännas värt det man betalar för, 

att man får det man köper", berättar en besökare. Det var högt uppskattat att Schmäcks 

sortiment är anpassat för veganer, vegetarianer och mjölkallergiker och en kund tyckte att det 

kunde sänka ett café mycket om detta inte fanns även fast hon inte föll i dessa kategorier. Hon 

ansåg att caféet öppnade upp för en bredare målgrupp på detta sätt. En annan viktig aspekt i 

fikandet förklarades vara att det skapar ett avbrott och ett mentalt lugn. En person berättar att 

det är en fördel med en stor lokal så att man som kund kan sitta i caféet ett tag utan att få 

dåligt samvete. Närhet till antingen centrum eller universitetet ansågs vara av vikt och ett 

utbud av bra mat kan enligt en besökare skapa ”det där extra” som gör att man kommer 

tillbaka om det rimmar med resten av besöket. Schmäcks butik i caféet var av många en 

positiv del i detta besök då det bidrog till lite modetips, inspiration och diskussionsämnen. En 

annan uppskattad aspekt var försäljandet av kvalitetschoklad och andra produkter. "Det 

upplevdes som en förhöjning av standarden även på fikat och skapar mer av ett event än om 

man köper det på ICA", menar en kund. 

  

4.10.3 Kundbemötande och andra kunders påverkan 

Kundbemötandet upplevdes av våra respondenter som lite slentrianmässigt och trött och inte 

som tillmötesgående. Bemötandet är jätteviktigt ansåg flera besökare, det kan verkligen 

förstöra ett café om man får ett otrevligt bemötande och känner att man bara är jobbig som 

kund, förklarar en medverkande. En kund menar att: "det hänger mycket på personalen om 

man går tillbaka till stället". En medverkande upplevde att personalen stressade på henne att 

beställa även fast det var lite kunder i lokalen och en annan berättade att personalen var 

otrevlig och att hon kände sig oönskad på caféet. Vid en annan intervjutid fick bemötandet 

bättre betyg av kunderna. De upplevdes som trevliga och hjälpsamma och utstrålade ett 

avslappnat beteende. De upplevdes dock av en kund som okunniga över sortimentet och som 

lite ouppmärksamma på kunden men ändå glada och trevliga. Kunden hade vid ett tidigare 

tillfälle besökt Schmäck och var då helt missnöjd med bemötandet. 

  

I frågan om de medverkande påverkades av andra kunder i lokalen svarade de flesta att de 

påverkades men på ett positivt sätt. Att ha fler kunder runt om sig kan skapa en mer privat 

känsla berättar några kunder, det blir mera liv i lokalen och det skapar en viss stämning och 

gemenskap. Man kan se vad andra beställer och få idéer, ansåg en medverkande medan en 

annan tyckte det var kul att få en liten inblick i en stund av andra kunders vardag. En besökare 



56 

 

förklarade att hon inte tänkte på kunderna runtomkring henne. Hon var där med sin kompis 

och satt och pratade med henne men påverkades inte av andra tack vara att akustiken i lokalen 

gjorde så att det inte blev för högljutt. 

  

4.10.4 Lokaler, atmosfär och stämning 

Lokalen upplevdes av våra medverkande som ljus och öppen med stora fönster så man kan se 

ut från fiket eller in från gatan. Det upplevdes däremot som konstigt att kunderna behövde gå 

igenom hela fiket för att beställa då kön hamnar i där andra sitter och fikar. Flera av kunderna 

vi intervjuade på Schmäck upplevde en helhet i konceptet men några ansåg också att lokalen 

var rörig, nonchalant och sunkig. Smutsiga golv och fönster var något som påpekades samt att 

taket gav intrycket av en byggarbetsplats med synliga sladdar och rördragningar. En kund 

förklarade att hon upplevde caféet och dess atmosfär mycket annorlunda mot för ett besök lite 

tidigare samma månad då hon tyckte att besöket gav ett trött intryck och hon som kund inte 

verkade vara välkommen. Denna gång däremot var det annorlunda och mycket mysigare 

stämning, men hon viste inte riktigt varför.  En annan kund tyckte mycket om lokalerna och 

upplevde dessa som helmysiga och tyckte det var kul att de varierade stolarna möblerna och 

att allt inte var kliniskt och strikt. ”Det är kul att de har blandat lite inredning och kläder 

tillsammans med caféet [ ] man kan gå runt och titta på grejer, jag tycker det är jättesnyggt.”, 

säger kunden. Möblerna var snygga ansåg även en annan av respondenterna och de gick bra 

ihop med den 50- tals rockmusik som spelades, berättade denna. Däremot var det i början av 

besöket, strax efter öppningen, en annan musik som spelades som gav ett ojämnt intryck. 

Efter en stund ändrades musiken och gick över till 50- tal vilket gjorde att hon upplevde 

besöket mer trevligt och enhetligt. I övrigt uppskattades att caféets retrotema återfanns vid 

beställningsdisken och kläderna i butiken och personalens outfit. Ljuset uppfattades som 

behagligt och de stora fönstren bidrar till att mycket dagsljus kom in vilket var uppskattat. 

Valet av lapp vid toaletten reflekterades även över; ”Det var kul att det hade en lapp vid 

lysknappen som sa ”Vänligen håll mej tänd” ungefär och det var mycket bättre än om det 

skulle stått ”släck mej inte” då hade man funderat på varför och det hade gett ett negativt 

intryck.” 

  

Stämningen på Schmäck upplevdes som bra med lagom ljudnivå på musiken så att en 

konversation kunde föras och en isolation från andra kunder skapades. Bortsett från detta 

upplevdes stämningen sakna energi och det gav ett intryck av att Schmäck inte försökte. 

Andra upplevde att Schmäck gav en avslappnad och estetisk känsla med en kreativ och 

konstnärlig känsla i både inredningen som i personalens attityd. En medverkandes generella 

uppfattning om Schmäck var att det var ett trevligt ställe men inte det bästa café som denne 

hade varit på. En annan kund avslutade samtalet med; ”det var mysigt att sitta här en regnig 

dag med varma ljus och mysig och skön känsla”.  

4.10.5 Funktion 

Det upplevdes av många som ett plus att kunden beställer fika på ett ställe i Schmäck och får 

fikat på ett annat men att detta behöver tydliggöras enligt en kund. Proceduren var lite otydlig 

och en medverkande berättade om att hon råkade ta en annan kunds mat för de hade beställt 

samma och det var otydligt vem som maten var till. Menyns utformning ansågs av flera 

kunder ha för liten skrift och vara svår att hinna läsa innan man kom fram till kassan. Att få se 

menyn tidigare skulle hjälpa men det fanns många spännande drycker att välja på, berättade 

en medverkande." Schmäck använder sitt eget språk på menyn så man får fråga vad det är i 

en Schmäckedonk till exempel", berättare en kund. 
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4.11 Nya konditoriet ur kundens ögon 

4.11.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

Kunderna besöker Nya konditoriet i centrum antingen få något att äta eller för att få en 

vardagslyx eller en kombination av det två, detta gäller både de intervjuer vi genomförde på 

vardag och helgdag. Flertalet av de kunder vi intervjuar har varit på Nya Konditoriet förut och 

återvänder för att de varit nöjda med besöket tidigare. Ett par uppger att de ofta besöker Nya 

Konditoriet när de är i Umeå, eftersom de anser att det är dit man går om man vill ha fika av 

bra kvalitet i en trevlig miljö. Vissa menar att miljön på caféet är något som man kommer ihåg 

och gör att man gärna återvänder. I motsats till detta uppger en kund att: ”Om man bara vill få 

något i sig väljer man det ställe som ligger närmast och passar bäst för tillfället, man tänker 

inte så mycket på varför.” Kunden resonerar vidare med att nämna att om man går för själva 

cafébesöket så är man mer medveten och väljer kanske ett ställe som ger något extra också. 

En kundgrupp menar att ett besök på Nya Konditoriet ger något mera än bara fikat i sig. I 

samband med detta påtalar även dessa kunder att eftersom Nya konditoriet har ett café på 

Strömpilsplatsen också kan man se hur olika intrycken blir där och på caféet i Umeå centrum. 

De menar att det är ungefär samma utbud men att upplevelsen inte är densamma på de olika 

caféerna då det i centrum känns mera som ett klassiskt konditori och det på Strömpilen känns 

mera som ett lunchcafé. En annan kund uppger att hon väljer Nya Konditoriet i centrum för 

att de har bra bakverk och att det känns exklusivt att gå dit på grund av den klassiska miljön i 

40-tals stil. Flera kunder lämnar likande kommentarer om bakverken samt påtalar att det är en 

lugn och behaglig stämning och att det gör att man verkligen kopplar av en stund. En kund 

påpekar att doften av konditoribakverk som infinner sig när man går in genom entrédörren är 

helt underbar och bidrar mycket till att man gärna dras till just Nya konditoriet. 

4.11.2 Mervärde och upplevelseskapande 

En av de medverkande berättar att det är viktigt att allt hänger ihop på ett café och att det ger 

ett enhetligt intryck. Då vissa saker fungerar på det här caféet kanske de skulle kännas 

konstiga på ett annat, förklarar hon. "Trivseln ökar om det är snyggt, fräscht och städat, men 

situationen avgör vad som är viktigt och hur omständigheterna i övrigt är", menar en kund. 

Till exempel, förklarar hon, känns det bättre att vänta på ett bord om det finns något att göra 

under tiden och att man känner sig uppmärksammad även innan man köpt fikat. Hon fortsätter 

berätta att i ett cafébesök är det också viktigt att man kan få inspiration av något slag och att 

man kan känna att man har fått något med sig av besöket. Porslinet gör mycket för trivseln 

och intrycket av ett café, förklarar en kund. Fina koppar anser hon kan göra att man känner att 

man har fått det lilla extra. En annan kund berättar för oss att hon tycker att priset kan vara 

avgörande för hur besöket känns, om det är lyx eller ett praktiskt behov, om man betalar för 

produkten enbart eller för något extra. ”Man vill få det man betalar för och betala för det man 

faktiskt får också”, uttrycker en kund sig.  Flera i sällskapet som denna kund tillhör instämmer 

med detta. En annan medverkande anser att priset kan vara viktigt för kvalitetskänslan och att 

man unnar sig något. Det kan vara kul att hitta billigt fika men det upplevs inte som samma 

sak som när man unnar sig något som man inte gör varje dag, berättar han. Det blir 

automatiskt lyxigare om det är dyrare och man köper en helhet, fortsätter han, "men det måste 

förstås fortfarande vara ett rimligt pris för om det är för dyrt blir man istället kritisk". 

"Små detaljer i ett cafébesök kan göra mycket, de ska gå ihop med konceptet", berättar en 

kund när vi frågar vad som är viktigt i ett cafébesök. Ett exempel ges att det kan finns något 

att lägga tekulan på när man är klar med den.  En kund nämner att det var roligt att Nya 

Konditoriet hade nya bakverk i sortimentet idag och att personalen i kassan även hade full 
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kunskap om vad det var och kunde sälja in det på ett bra sätt. Det blir en bra överraskning om 

de löser små praktiska detaljer på ett bra sätt, är ett sällskap eniga om. Man kan irritera sig på 

om de har glömt att fixa något eller om omaka lampor ger ett konstigt intryck, utvecklar en 

person. Helheten är viktig för att man ska känna sig respekterad som kund, anser hon. Hon 

förklarar vidare att detta ger intryck av att de förstår att man inte bara köper fika utan en 

helhet, ”det finns många caféer i Umeå och är det inte bra så går man någon annanstans”. 

4.11.3 Smakupplevelse 

Produkten i sig kan vara en upplevelse, anser en kund, hon exemplifierar med att en god 

bakelse som dessutom är snygg och bjuder på någon liten överraskning kan göra mycket för 

helheten. En annan kund talar i likande termer och förklarar att det är roligt om alla sinnen får 

sitt vid ett cafébesök samt menar att även smakupplevelsen påverkas av det runtomkring. En 

kund menar att man även kan få lite idéer till egna bakverk samtidigt som man verkligen 

unnar sig något. Vidare beskriver även en kund att det nästan är enbart de goda bakverken 

man besöker konditoriet för men att det är trevligt att det är en lokal och atmosfär som är 

passande till produkten.  

4.11.4 Kundbemötande och andra kunder 
En kund påpekar att servicen är viktig och personalen behöver vara kunnig och 

tillmötesgående och att det inte får bli ett slentrianmässigt bemötande. Vidare menar denna 

kund att om personalen är entusiastiska och har energi ger det ett intryck av att de tror på det 

de gör. ”Man vill känna sig sedd även om man står sist i kön”, påpekar en annan kund. Vid 

samtliga tillfällen vi besöker caféet för intervjuer uppger alla kunder att personalen är trevlig. 

En kundgrupp menar vidare att man förväntar sig att personalen ska vara tillmötesgående och 

veta vad de säljer. En annan kund menar att det är bra att de är uppmärksamma på små 

detaljer som exempelvis att fylla på kaffet vid självserveringen och torka borden. En kund 

som inte besökt caféet tidigare anser att personalen kunde vara mera informativ om var man 

hämtar kaffet, eftersom detta inte är uppenbart när man står med sin fikabeställning och alla 

shoppingkassar samtidigt som man tittar efter ett ledigt bord, menar hon. 

Ingen av kunderna vi intervjuar uppger att de störs av de andra besökarna på caféet. Vissa 

kunder menar att de inte alls tänker på de andra som är där samtidigt, medan andra kunder 

uppger att de tycker att det är ett trevligt inslag och förhöjer stämningen. En kundgrupp menar 

att det är trevligt att se andra människor ha en trevlig stund samt att man får känslan av en viss 

gemenskap. En kund som sitter själv och arbetar menar att det är en bra kombination av 

ensamhet och att vara ute blad andra människor, samt menar att detta kan ge lite extra 

inspiration när man arbetar. En kundgrupp uppger att de främst är där för att umgås med 

varandra men att det är trevligt när det finns andra besökare närvarnade också. Tre andra 

kunder, som besöker caféet tillsammans, uppger att det paradoxalt nog gör att man känner sig 

mera privat när det är fler besökare på caféet, eftersom man inte blir så ensam i den stora 

lokalen med sina samtal. 

4.11.5 Lokaler och atmosfär 

Lokalen upplevs positivt av de flesta av kunderna som vi pratar med. Som vi har sett ovan 

återvände vissa kunder till Nya konditoriet på grund av miljön och den klassiska 

konditoriutformningen. En kund med barnvagn uppger dock att det är ganska svårt att ta sig in 

till caféet men att det är värt mödan eftersom det är så härlig atmosfär. Just stämningen, att det 

känns som ett genuint konditori men ändå avspänt, uppger en kundgrupp är en stor fördel. En 

annan kundgrupp menar att det är som att kliva in i en annan tid med den speciella interiören. 
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En kund påtalar spegelväggen som något som får lokalen att kännas större och lite klassiskt 

lyxig. 

Flera kunder uppger att det var lite stressigt att beställa fikat, då det var först när de var 

framme vid kassan som de kunde se hela menyn av kaffe- och tealternativ. En kundgrupp 

reflekterar över att det är bra att de har skyltar vid de olika produkterna samt att utbudet är bra 

framställt så att man kan fundera när man står i kön för beställning. Att man får en bricka till 

fikat är bra nämner några kunder, eftersom det blir lättare att bära med sig då. En kundgrupp 

menar att det kan vara svårt att få plats på caféet och att de uppfattade caféet som nästan 

fullsatt när de kom. De resonerar vidare om att detta kan göra att man blir osäker om man 

kommer att ha en plats när man väl har beställt fikat. 

4.12 Wayne’s coffee ur kundens ögon 

4.12.1 Konsumtionsbeteende och konsumtionssyften 

De vi intervjuade på Wayne’s coffee gick och fikade för att plugga eller umgås. De valde 

caféet för att det var stort och rymligt och passade för att sitta och diskutera eller skriva saker. 

Att det ligger centralt till, har gratis wifi och eluttag gör att caféet har blivit en återkommande 

plats för studier för de kunder på Wayne’s coffee som intervjuades. Dessutom finns både kaffe 

och lunchalternativ vilket av kunderna uppfattas som positivt, även om det hos kunderna på 

Wayne’s coffee råder skilda åsikter om kaffet är gott eller inte. 

  

4.12.2 Mervärde och upplevelseskapande 

En av våra medverkande från Wayne’s coffee anser att det viktiga med ett café är främst 

kvaliteten på produkterna, lokalen och servicen, "det är det som gör att man går på café och 

inte köper kaffe på 7eleven", berättar en besökare. En annan kund säger till oss att det 

viktigaste vid ett cafébesök är att det ska vara mycket utrymme, trevlig personal, lite folk och 

gott kaffe. I intervjun nämndes att caféet har ett bra urval i sortimentet men för höga priser. En 

kundgrupp diskuterar att det är trevligt när det finns ett så fast och varierat utbud, eftersom det 

gör att man kan gå dit med ett gäng kompisar och alla kan hitta något som passar. "Det är en 

tydlig prägel på alla Wayne’s coffee caféer jag har varit på", menar en kund. Samma kund 

berättar att det känns genomtänkt och aptitretande när man ska beställa samt att det gör att det 

är en speciell känsla på alla Wayne's coffee caféer. 

4.12.3 Kundbemötande och andra kunder 

Personalen upplevdes som trevliga och tog ögonkontakt och log berättade en av kunderna i 

intervjun. Däremot var bemötandet inget speciellt ansåg han. Gällande medkonsumenterna 

var åsikterna neutrala och de flesta ansåg sig inte påverkas av de andra besökarna. En kund 

menar att lokalen är så pass stor att alla kan ha sin plats. En av kunderna på Wayne’s coffee 

ville helst vara helt ensam i lokalen under ett cafébesök medan en annan upplevde skrikande 

småbarn som irriterande ibland. Under intervjun var det däremot inget störande moment i 

lokalen, ansåg de medverkande, då det inte var så mycket folk på caféet och det passade 

kundernas behov för stunden. En kundgrupp framhåller det som stämningshöjande att det är 

mycket aktivitet när det är andra kunder som arbetar och umgås på fiket.  

4.12.4 Lokaler - atmosfär och funktion 

Lokalen uppfattades som rymlig och ljus med bekväma möbler. Inredningen ansågs dock av 

en respondent vara lite tråkig medan den av en annan person förklarade lokalen som 

funktionell men de trasiga möblerna skulle behöva en upprustning. Temperaturen och ljuset 

påverkade besöket mycket berättar en medverkande i slutet av intervjun. En kund tycker att 
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den grå inredningen känns lite dyster och menar att det skulle uppfattas mera uppiggande med 

lite färg eller ljus. 

  

Att beställa kaffe gick smidigt på Wayne’s coffee då det fanns tydliga skyltar, ansåg samtliga 

medverkande och de som varit där förut kände väl till sortimentet. En kund menar att det 

fanns ett tydligt och brett utbud som gjorde det enkelt att beställa.  
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5.0 Analys av värde genom upplevelsen 

5.1 Värde och upplevelsen 

Som vi nämnde tidigare i teorikapitlet är värde enlig Gallarza et. al. (2011, s. 181) relaterat 

bland annat till priset, kvalitet och interaktion mellan företag och kund. Gällande detta 

argumenterar Yu och Fang (2009, s. 1283-1284) att en bra upplevelse är byggd på 

högkvalitativa produkter och service. Många av de kunder som medverkat i studien är eniga i 

det avseende att värdet i ett cafébesök delvis ligger i produktens kvalitet och personalens 

bemötande till kunderna vilket då går hand i hand med den bild som de ansvariga på caféerna 

ger samt tidigare forskning på ämnet. Därmed kan vi konstatera en samstämmighet mellan 

syn på kundvärde och forskarnas teorier om detta. Vi kan se från intervjuerna med caféerna att 

de flesta företag har som grund att erbjuda kvalitativa produkter i verksamheten. Utöver detta 

strävar alla caféer mot att ge kunden något mer, vilket däremot görs på olika sätt i de 

verksamheter vi har studerat. Dessa empiriska indikationer kan ses som en vilja att ge något 

extra för kunden och en utökning av kundvärdet men kan också vara åtgärder för att skapa en 

upplevelse.  Konceptet upplevelse har nämnts i flera av våra intervjuer hos caféer och det 

visar sig vara något som dessa verksamheter ser som viktigt i deras företagserbjudande. Även 

kunderna har visat sig efterfråga något mer än produkten vid ett cafébesök och empirin visar 

att de söker efter något utöver att stilla ett behov vid ett cafébesök. 

 

5.2 Utilitarism och hedonism 

Kunderna vi intervjuade gick på café av flera olika anledningar men många av dessa föll 

under samma kategorier. Syften till ett cafébesök var starkt varierade beroende på tillfälle och 

kund men var oftast inte knutet enbart till ett behov av förtäring. Caféet visade sig istället 

fungera som ett rum för olika typer av syften där avkoppling och umgänge i någon form har 

varit en centralt återkommande anledning under alla tider som vi besökte caféerna för 

intervjuer. Syftet att gå på café endast för att konsumera produkten förekom också men i 

begränsad grad och dessa påträffades huvudsakligen under de intervjuer som hölls runt 

lunchtid. Vi kan genom kundundersökningarna samt det teoretiska resonemanget av Babin et, 

al. (1994, s. 645-646) angående utilitaristisk rationell konsumtion och hedonistisk 

upplevelseinriktad konsumtion, se att några kunder går och fikar av den utilitaristiska 

anledningen att få sig något att äta och att vissa går på café av en hedonistisk anledning samt 

att få ut något extra av besöket, en stunds avkoppling eller ett tillfälle att umgås. En 

kombination av detta kan ses vanligast förekommande och att de som endast går på café för 

att tillfredsställa behovet av förtäring är mycket få.  Vissa uppgav att de var på caféet för att 

äta eller dricka något men att de även påtalar att de upplevde något utöver ett tillfredställt 

behov vid besöket.  

 

Vissa av de medverkande av de caféansvariga uppfattar att många kunder kommer vid samma 

tidpunkter och att detta kan vara knutet till behovet av förtäring. På Paus uppger den 

ansvarige en syn att kunderna går på café då de vill fika något men att upplevelsen av besöket 

är en del som tillkommer som mervärdeskapare. Detta kan ses kopplat till det utilitaristiska 

behovet av något att äta och indikerar att det kan finnas en tendens att kunden styr sin 

konsumtion av cafébesök till de tidpunkter när de har detta behov. I kontrast till det uppger 

både företag och kunder att man väljer ett café för att få något extra i en helhet. Vissa kunder 

framhåller inte alls behovet av förtäring utan påtalar enbart andra mer hedonist relaterade 

faktorer som värde av sitt besök. Empirin visar att de flesta kunder går på café av en blandad 

anledning där både den utilitaristiska och den hedonistiska delen är drivande. I dessa fall kan 
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vi anta att den utilitaristiska delen styr valet att äta och drick men den hedonistiska delen styr 

valet till ett café samt vilket café som besöks. Den hedonistiska delen driver viljan att få ut 

något mer av ett cafébesök utöver en mättnadskänsla. Vi ser att detta även kan variera för 

olika situationer då en kund berättar för oss att om man är hungrig så lägger man större vikt 

vid att platsen är nära tillgänglig och att det annars är det troligare att valet av café är en större 

process. 

 

Upplevelseaspekten, känslor och nöjesinslaget som enligt teorin av Babin et, al. (1994, s. 645) 

karaktäriserar den hedonistiska konsumtionen, kan alltså vara en central del av anledningen 

till samt värdet av ett cafébesök. Samtidigt kan vi se att det behov och den rationalitet som 

karaktäriserar den utilitaristiska konsumtionen enligt Babin et, al.(1994, s. 646) även kan vara 

bidragande till besöket och styra när det inträffar. Vi kan beskriva det som att en kund kanske 

inte skulle ha valt att spendera sina pengar på ett cafébesök om denna inte även uppfattat ett 

behov av förtäring utan istället valt ett annat sätt att erfara en upplevelse. Ett cafébesök kan 

alltså vara ett sätt att utföra enbart någon av utilitaristisk eller hedonistisk konsumtion eller 

förena dem i en kombination. Upplevelseinslaget i ett cafébesök kan därför ses vara ett 

möjligt sätt att skapa värde för kunden enligt detta resonemang. 

 

5.3 Upplevelseekonomin 

5.3.1 Upplevelsens olika existens 

Ett flertal caféer har nämnt skapandet av en upplevelse och en helhet i berättandet om deras 

verksamhet men det kan vi se yttrar sig på olika mer eller mindre tydlig sätt. Detta visar att 

resonemanget som Pine och Gilmore (1998, s. 100) för angående upplevelsen som en 

nödvändig central del i verksamheter kan ses i empirin om caféverksamheter.  Vissa caféer 

som exempelvis Schmäck har upplevelseskapande som en tydligt central del medan det för 

andra caféer inte är lika framträdande men att ändå en intention om att ge kunden en stund 

med något extra finns. Olika sätt att skapa något utöver produkt och tjänst kan förekomma 

beroende på vilket café man studerar. I caféernas arbete mot att skapa denna upplevelse har vi 

sett en bred skillnad i fokus och åtgärder. Kafé Station och Schmäck utökar upplevelsen 

genom att anordna konserter och Kafé Station erbjuder även danskvällar. Genom detta 

används nöjesinslaget för att förstärka helhetskonceptet, enligt Mossbergs tre sätt att skapa en 

upplevelse (2003, s. 41). Det andra sättet för att skapa upplevelse kan vi också se används av 

Schmäck i sin verksamhet då de kombinerar nytta och nöje för kunden genom att erbjuda 

både ett café och en butik i samma lokal. Empirin visar även på att hela cafébesöket kan vara 

en upplevelse skapad av kombinationen av nytta och nöje. Nöjesinslaget kan då vara mycket 

varierat och inkludera exempelvis umgänge, inspiration eller att absorbera en härlig miljö 

samt är ofta relaterat till kundens syfte och tolkning av besöket. Caféerna återkommer till att 

de vill förmedla en viss känsla som exempelvis lugn eller värme till kunden. Detta menas i 

teorin att känsloväckandet och skapandet av reaktioner hos kunderna är en del av 

upplevelseskapande och ett sätt att göra denna upplevelse minnesvärd (Chase et. al. , 2008, s. 

253-254). 

 

Den tredje inriktningen för att skapa upplevelser enligt Mossberg (2003, s. 41) är att skapa 

något extra som kunden inte förväntat sig. Av andra forskare beskrivs det överraskande 

inslaget som ett viktigt bidrag för att skapa upplevelser. Changa och Horngb (2010, s. 2415-

2416) nämner att omgivningen kan innefatta oväntade delar som kunder inte har förväntat sig 

under besöket.  I 3-S pyramidmodellen beskrivs även den upplevelseskapande överraskningen 

som en av de tre olika delarna: tillfredsställelse (skillnaden mellan det kunden förväntar sig att 

få och vad kunden upplever att den får), uppoffring (skillnaden mellan det kunden är nöjd 
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med och vad den egentligen önskar) och överraskning (skillnaden mellan det kunden får 

uppleva mot vad kunden förväntar sig få). Företag måste enligt Pine och Gilmore förstå dessa 

delar och använda delarna tillfredsställelse och uppoffring som en grund för att skapa 

överraskningar och positiva oväntade händelser för kunderna (Pine & Gilmore, 1999, s. 21-

22). I empirin kan vi se att det främst är produkten och dess upplägg som verkar vara orsaker 

till att kunderna blir positivt överraskade. Nya bakverk och kännedom om dessa, mera 

avancerade lunchalternativ, väl lösta och fina detaljer gällande funktion och servering av fikat 

är exempel på detta. Vi kan även se att delar av inredningen kan vara en oväntad källa till 

inspiration som exempelvis tidningarna på borden på Paus. Vissa kunder blir även positivt 

överraskade av lokalen och att denna upplevs som mer speciell än den ger intryck av utifrån. 

Zomerdijk och Voss (2010, s. 69) menar att tjänster kan utformas för att skapa en dramatisk 

struktur med olika delhädelser och intrycken varieras på sätt att interaktionen med företaget 

blir intressant. Genom detta kan tjänster bli upplevelsecentrerade och positivt påverka 

kundens intryck och stärka minnet av tjänsten (Zomerdijk och Voss, 2010, s. 69). Vi har i 

intervjuerna inte hittat någon indikation på att caféerna medvetet arbetar med att utveckla 

olika delar av upplevelsen på ett specifikt sätt för att skapa denna dramatiska struktur. 

Däremot jobbar många med att förbättra helheten genom att arbeta med olika delar för att 

göra besöket minnesvärt för att kunderna ska komma tillbaka och prata om caféet efter 

upplevelsen. De överraskande inslagen som vi tidigare nämndes kan däremot möjligen 

kopplas till bildandet av dramatiska strukturer.  

 

Den specifika kundanpassning som sker efter speciella behov och situationen kan också vara 

ett överraskande positivt inslag. Som vi såg i empirin kan ett flexibelt och engagerat 

bemötande även vara en oväntad överraskning, som exempelvis en anpassad beställning för 

en laktosintolerant kund på Bibliotekscaféet. Även ett särskilt personligt bemötande och det 

lilla extra i form av exempelvis en påfyllning av påtår vid bordet, som Kafé Station vill 

efterstäva, kan uppfattas av kunderna som en oväntad men trevlig händelse. De små 

förändringarna som görs på sommaren gällande serveringen av fikat på Kafé Station i form av 

korg och filt i parken kan även vara ett positivt och annorlunda inslag för kunden. Vidare kan 

även Paus erbjudande om vin till den medelhavsinspirerade maten kanske vara ett oväntat 

inslag på ett café.  

 

Utifrån detta kan vi se att samtliga av Mossbergs (2003, s. 41) sätt att skapa upplevelser 

återfinns i caféverksamheterna i Umeå vilket ger oss en tydlig indikation på att 

upplevelseskapande implementeras på alla caféerna i någon grad. Empirin indikerar att det 

erfars något mera än bara ett tillfredställt behov och att ett tillfälle till nöje och njutning 

erbjuds av caféerna. Vi ser även en vilja att positivt överaska sina kunder och ge något utöver 

det som kunden förväntar sig och är nöjda med. Vi ser även att ett vanligt förekommande sätt 

att skapa en upplevelse i verksamheten är nöjesinslaget. Anledningen till detta kan vara att 

just nöjesinslag går bra ihop med cafébranschens utbud där en mysig lokal och ett 

stillasittande utförande är det centrala. 

  

5.3.2 Caféet och upplevelsen som en del av verksamhetserbjudandet 

Den utbredning av detta upplevelseskapande som vi genom intervjuerna har funnit i 

caféverksamheterna stödjer även Pine och Gilmores (1998, s. 98) åsikt att det idag inte längre 

är tillräckligt att erbjuda tjänster eller produkter, en implementering av ett 

upplevelseperspektiv blir istället mer och mer nödvändigt. Vi kan däremot även se stöd för att 

alla verksamheter kanske inte passar för ett upplevelseperspektiv. Även då de flesta av 

caféverksamheterna som vi har intervjuat är fokuserade på att erbjuda något extra och 

speciellt lägger Bibliotekscaféet fokus vid att vara enkelt och klassiskt. Detta café lägger vikt 
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vid att man som kund ska uppleva verksamheten som stabil och man ska veta vad man får när 

man går dit. Schmäck anser att det är viktigt med upplevelsen samt trender i 

företagserbjudandet, Costas vill även erbjuda en högkvalitativ helhetsupplevelse medan 

Bibliotekscaféet anser att de ger kunden det den vill ha genom det traditionella och 

förväntade. Detta visar att olika sätt används inom denna verksamhet och att upplevelsen 

ibland är mera central och ibland inte. Dessa empiriska iakttagelser gör att resonemanget som 

Chase et. al (2008, s. 249) för angående att upplevelsefokus ibland inte behöver vara det mest 

centrala för värdet, kan vara ett sätt att förstå värdeskapande inom caféverksamheter. Vi kan 

även se att dessa forskares resonemang om att förnyelse och förändring av delar av 

företagserbjudandet som något positivt för upplevelseskapandet och intresset för att 

återkomma som kund (Chase et. al., 2008, s. 252-253, 261) implementeras i vissa av 

caféverksamheterna. Schmäck påvisar detta med sin trendmedvetenhet och även Paus menar 

att en förändring av lokalerna uppmärksammades som positiv av kunderna. Hos andra caféer 

som Biblioteks Caféet och Kafé Station är man mer återhållsam med förändring och vill att 

kunderna ska känna igen sig. 

 

5.4 Tema 

När vi analyserar empirin ser vi att flera av caféerna fokuserar på att hålla ett tema i 

verksamheten.  Många pratar om att ge kunden ett visst intryck i utformningen av lokalen och 

att matens kvalitet ska stämma överens med detta intryck. Flera av caféerna påpekar hur olika 

delar tillsammans skapar en helhet. Vi kan jämföra detta med det resonemang som Pine och 

Gilmore (1998, s. 103) för angående fem centrala faktorer att involvera vid utformningen av 

upplevelser där tema är en av dessa faktorer. Temat kan skapas med hjälp av de övriga 

faktorerna vilka vi kommer att beskriva ytterligare senare i analysen. Under denna rubrik 

fokuserar vi på att analysera hur faktorn tema kan ses i förhållande till empirin. 

 

Schmäck har för avsikt att vara en upplevelseskapande kulturplattform, Costas har nichat sig 

på kaffehantverk, Bibliotekscaféet strävar efter ett traditionellt tema. Kafé Station fokuserar 

på att vara en drogfri mötesplats med människovärdet i fokus och på Paus är ett tema viktigt i 

den aspekten att det ska finnas en helhet i affärskonceptet. De har aktivt arbetat med att skapa 

en enighet mellan den medelhavsinspirerade menyn och lokalens varma atmosfär. Det belyses 

där vara av stor vikta att allt stämmer överens mellan produkter, lokal och bemötande. Det 

övergripande temat är även något som många caféer kan ses ta i beaktning när de får feedback 

på sin verksamhet. Det grundläggande resonemanget är att man kan ändra saker som uppfattas 

som dåliga av kunder men man kan inte anpassa sig efter allas åsikter och ändra saker i 

verksamheten som går emot konceptet. Då blir intrycket rörigt och man erbjuder kunderna 

något som man inte längre står för. Även när caféernas kunder reflekterar över lokalen söker 

de efter indikationer i temat. På Schmäck uppmärksammar en medverkande besökare hur 

musiken och möblerna passar ihop med caféets 50- tals tema och på Bibliotekscaféet 

reflekterar en kund över gardinernas överensstämmelse med det klassiska intrycket som ges 

av lokalen. Vi kan därav se att en enhetlighet i konceptet och ett tema som följs är av vikt för 

både företag och deras kunder samt att tema är en aspekt som återfinns i många av 

verksamheterna. 

 

Det enhetliga temat och det totala intrycket ses som ett varumärke och som en viktig del i att 

förmedla ett värde till kunden. Paus påtalar att de förmedlar ett varumärke till kunden och inte 

bara enstaka delar. Varumärket är en aspekt som Lemon et. al (2009, s. 32-33) belyser som 

källa till kundens upplevelse i sitt resonemang om CEM. Olika delar skapar tillsammans en 

helhet som resulterar i en upplevelse som kunden erfar kognitivt, känslomässigt, socialt och 
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fysiskt (Lemon et. al, 2009, s. 32-33). Även här kan vi alltså se indikationer på att den helhet 

som caféerna försöker skapa återfinns som kopplad till upplevelseskapande i teori på området. 

I ovanstående analys kan vi även se empiriskt belägg för Pine& Gilmores (1998, s. 98) 

resonemang om att de sensationer som upplevelseskapande bidrar med till kunden är det som 

ses som grunden för efterfrågan från kunderna och som det som företagen kan konkurrera 

med.  

 

5.5 Fyra typer av upplevelser 

De ansvariga på caféerna som vi har intervjuat speglar en olikhet i den typ av upplevelse som 

de försöker skapa. Pine och Gilmore (1998, s. 101- 102) visar att upplevelsen kan ses i olika 

dimensioner och delas in i fyra kategorier beroende på kundens deltagande och kontakt med 

upplevelsen. Dessa kategorier är Underhållande, Utbildande, Estetisk och Eskapistisk 

upplevelse. Mossberg (2003, s. 53-54) är även en anhängare av att studera upplevelser på 

detta sätt och menar att gemensamt för alla de fyra upplevelsetyperna är att de ger något 

utöver det som kunder vanligen erfar i vardagen samt att de infattar en förflyttning i tid och 

rum för den som erfar upplevelsen (Mossberg, 2003, s. 53). 

 

Vi ser grundaktionen att fika som en eskapistisk typ av upplevelse då kunden är aktivt 

deltagande i tjänsten och är mer fördjupande i motsats till absorberande som denna skulle vara 

i en utbildande aktivitet. Stunden på ett café är något som beskrivs av både kunder och caféer 

som något extra i vardagen och en stund i väg från kunden dagligaaktivitet. Även om 

grundprincipen kan delas in i en kategori så skapas även olika typer av upplevelser som 

komplement till den grundläggande aktionen i flera av de olika caféerna i vår studie. 

Underhållning implementeras på Kafé Station och Schmäck som använder sig av konserter, 

även om Kafé Stations danskvällar kan bli av mer eskapistiskt slag. Schmäck som inriktar sig 

mer på mode och konst ser sitt utbud som bidragande till inspiration och ger en form av 

kunskap till sina kunder på grund av ägarnas utbildning och trenduppföljning. Därav bidrar 

företagserbjudandet till en utbildande och kanske estetisk upplevelse. Costas verksamhet kan 

också ses ha ett inslag av den utbildningsinriktade typen då de ordnar kaffeprovningar och 

genom sin specialitet och kundrelation se sig agera som kunskapskälla till intresserade kunder. 

Kunderna på Paus som fördrev tiden genom att kolla på folk hade istället en underhållande 

upplevelse då de var passivt deltagande i situationen men har en fysisk och mental närvaro. 

Andra kunder på Paus har nämnt att lokalen har gett dem inspiration och en känsla av 

sommar. Detta samt Schmäcks 50- tals koncept kan då istället bidra till att kunden får en 

estetisk upplevelse när de absorberar miljön.  

 

5.6 Priset och produkten som en del av helheten 

Priset har av empirin visat sig kunna vara det som faktiskt gör att kunden känner att 

cafébesöket är en speciell händelse och något som bryter vardagsrutinen. Det låga priset är 

inte något som kunden prioriterar, det är istället det som kunder erfar som är i centrum. Priset 

kan istället användas som en kvalitetsindikator på både det man förtär och på 

helhetsupplevelse. En högre pris visar sig göra att man värdesätter helheten på ett annat sätt 

och verkligen unnar sig något i vardagen. Detta gör även att man köper en helhet och är för 

denna beredd att betala mer än för en enskild produkt. I teorin påtalas inte priset som en så 

stor bidragande faktor till upplevelsen utan mera som en aspekt i mängden, exempelvis av 

(Sathish och Venkatesakumar, 2011, s. 4-10) som menar att priset främst i kombination med 

de andra variablerna: tjänster som erbjuds, sortimentet, kvalitet och personalen och extra 

tjänster som höjer kundvärdet, kan påverka skapandet av den upplevelse som kunden erfar. 
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Även Lemon et. al, (2009, s. 32-33) menar att priset kan vara en av många aspekter som ett 

företag strategiskt kan hantera för att påverka en helhet som blir kundens totala upplevelse. 

Vissa kunder menar att det är bra om priset inte är för högt men det framhävs inte som 

valavgörande och inte heller som konkurrensmedel från caféernas sida.  

 

Då priset alltid är en aspekt i besöket indikerar våra resultat att så länge besöket ger tillbaka 

något mer än bara produkten är priset inte en avgörande faktor. Det indikeras istället i empirin 

att priset ska representera kvaliteten på besöket som omfattar både bemötande, omgivning och 

lokal med mera vilket kan relateras till Babin et, al.’s (1994, s. 645) mening att värde kan 

förklaras som produktens pris ställt mot dess kvalitet samt alla faktorer som skapar en 

helhetsupplevelse av företaget.   

 

De enskilda produkterna visar sig ha olika betydelse för helheten. Både kunder och caféer 

indikerar att detta är beroende på individ och café. Lemon et. al (2009, s. 32-33) påvisar även 

sortimentet som en aspekt som företag kan hantera i CEM strategier för att förbättra kundens 

totala upplevelse. Empiri och teori kan alltså ses ha likheter gällande detta och produktutbudet 

kan vara en källa till en upplevelse. Schmäck exempelvis vars koncept innefattar att de även 

säljer produkter relaterade till både mode och fika kan ses ha ett tydligare fokus på 

produkterna samtidigt som de påpekar att det är en helhetsupplevelse de vill erbjuda 

kunderna. Kvaliteten på det som serveras och att det är i koppling till caféets övriga nisch 

verkar vara viktigt för alla caféer. Hembakade produkter som erbjuds verkar vara 

värdehöjande och bidra till en bättre totalupplevelse. På Costas står kaffet som produkt i 

centrum för både caféet och kunderna och även på Nya Konditoriet ses de kvalitativa 

konditoribakverken som viktiga för den totala upplevelsen. Smakupplevelsen i sig på dessa 

produkter blir ett genomslående bidrag till helheten. En viss begränsning kan skådas gällande 

flexibiliteten om produkten unika kvalitet är i fokus för caféet, som för exempelvis Costas och 

deras problem att erbjuda sojamjölk som alternativ. Empirin tyder dock på att produkten inte 

är allt utan en del av en helhet.   

 

5.7 Hantering av upplevelseskapande 

5.7.1 CEM och caféer 

Schmäcks syn med kundens upplevelse i fokus och deras strategi att genom detta erbjuda 

kunden det den efterfrågar, indikerar att de använder sig av praktiska åtgärder och strategier i 

verksamheten för att skapa en upplevelse. Även de andra caféerna påtalar hur deras caféer 

arbetar för att praktiskt implementera ett upplevelseskapande och en kvalitativ interaktion 

med kunderna. De menar även att intrycket som kunderna får av bemötandet och resultatet av 

en genomtänkt organisation kan påverka kundernas totala intryck likväl som olika delar som 

exempelvis välkomnande, väntetider, hantering av olika situationer samt stämning och trivsel.  

Vi kan se från empirin att dåligt bemötande märks av kunderna och kan inverka starkt på 

deras upplevelse samt uppfattning om caféet. 

 

Denna praktiska hantering av upplevelseimplementeringen benämns som CEM av Lemon et. 

al (2009, s. 31- 34) vilket behandlar hur ett företag kan hantera och skapa en kund- och 

upplevelseorientering. Exempelvis kan vi se att Costas själv utbildar de baristor som på ett 

hantverksmässigt sätt ska tillreda kundens kaffebeställning för att säkerställa en extraordinär 

smakupplevelse av kaffet. Här ses även personalens personlighet och bemötande bidra till den 

totala stämningen och minnesvärdet. Bibliotekscaféet och Kafé Station ses även strategiskt 

arbeta med personalen för att skapa en mentalitet, fungerande kommunikation samt 

genomtänkt kundbemötande. 
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Till det som ett företag erbjuder kunderna adderas även kundens tidigare upplevelse och 

erfarenhet av företagets erbjudande. För att ytterligare visa komplexiteten har Lemon et. al 

(2009, s. 32-33) i sin modell inkluderat situationsanknutna (kultur, säsong, typ av affär etc.) 

och kundspecifika variabler (mål, attityder etc.) som påverkar kundens totala upplevelse. 

Detta kan förklara varför cafébesöket enligt empirin kan uppfattas på olika sätt både kunder 

emellan och för samma kund vid olika tillfällen. Dessa faktorer kan även ses påverka hur en 

kund tolkar och använder sig av det som caféet erbjuder för ett specifikt tillfälle samtidigt som 

detta även påverkar vad ett café kan erbjuda. Kafé Station exempelvis kan under 

sommarsäsongen erbjuda sina kunder att fika i parken intill och både Paus och Costas 

benämns som mera lämpade för besök under årets kallar och mörkare delar. Alla caféer kan 

påvisa sin flexibilitet och kundvänlighet då de behöver anpassa en beställning efter särskilda 

behov.  

 

Vidare kan vi se att aspekten kundupplevelser i alternativa kanaler, som Lemon et. al (2009, s. 

32-33) belyser som CEM- relaterade aspekter till kundens upplevelse, finns representerade i 

empirin. Flera av konsumenterna relaterar till det värde som de får av att besöka ett café i 

förhållande till andra alternativ som kan fylla samma behov av något att förtära. Det kan 

urskiljas att ett cafébesök förväntas ge något mer som komplement till tillfredställense av det 

grundläggande behovet. Andra alternativ som att exempelvis köpa en kaffe på 7eleven eller en 

bensinmack ses av empirin inte ge den upplevelsen som ett cafébesök gör då servicen och 

miljön i ett café ses bidra med ytterligare värde. I en verksamhet som implementerar CEM är 

upplevelseskapandet i fokus i varje interaktion mellan kund och företag vilket även används 

som en strategi för att bygga och förstärka kundernas lojalitet (Sathish, 2011, s.2). Detta kan 

vi se i Schmäcks verksamhet då de är tydliga med att det vill skapa en unik, modeinfluerad 

och kulturell upplevelse. De vill med sitt fokus på kunskap och bidrag till personliga stilar 

medvetet försöka skapa en personlig känsla för kunderna, vilket kan förhöja trivseln och 

känslan av att vara välkommen vilket i sin tur leder till att kunderna återvänder.  

 

5.7.2 Kundkännedom och caféerna 

Empirin påvisar att upplevelseskapande sker i varje specifik situation istället för att bygga en 

kunskapsbank om kunderna genom strukturerade kundundersökningar. Fokus finns i nuet 

istället för att försöka skaffa en övergripande bild av kundunderlaget och dess efterfrågan. 

Caféerna visar en lyhördhet för sina kunder och deras efterfrågan när de besöker caféet och är 

villiga att göra anpassningar inom rimliga gränser som passar verksamheten. Personalen har 

en tydlig roll för att visa denna lyhördhet och flexibilitet i sin interaktion med kunderna samt 

kan antas ha ett ansvar för att informationen även förs vidare inom organisationen för vidare 

hantering. Här kan vi se en indikation på att det krävs en bra hantering av information inom 

verksamheten för att skapa värde och detta påtalas även i teorin av Chase et al. (2008, s. 250-

252) i deras strategiska aspekt Linkware som syftar till kommunikations system och 

informations hantering för att praktiskt implementera ett upplevelse fokus i verksamheten.    

 

Vi kan dock skönja en attityd om att caféerna hellre ser att kunderna anpassar sig efter dem än 

att de ska anpassa sig efter kunderna gällande större förändringar samt att det är orimligt att 

tillgodose alla önskemål. Det kan även ses att den information som caféerna inhämtar främst 

verkar vara centrerad runt produkterna samt det som serveras och inte så mycket runt 

upplevelsen i sig samt är oftast spontana och frivilliga kommentarer från kunderna. 

 

5.7.3 Personalen som del av upplevelsen 

I intervjuerna med caféverksamheterna har synen på personalen varierat. Den övergripande 
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uppfattningen bland kunderna är att bemötandet ofta är trevligt, vilket är det som förväntas, 

men att vissa kunder ser brister i interaktionen med personalen och vi kan se att den inte alltid 

är så bra som företaget tror. De flesta kunder uppfattar ett bra bemötande medan vissa ser 

övrigt att önska på denna punkt och anser att bemötandet inte bidrog positivt till 

helhetsintrycket. Från caféernas sida kan vi se en stor spridning i vilken del personalen har i 

verksamheten och hur dessa förbereds för positionen. I Schmäcks verksamhet är personalen 

en del av konceptet och får gärna tydliggöra detta med att ha 50-, 60- tals stil på kläderna för 

att vara i enighet. Personalen blir i Costas verksamhet en resurs för företaget både för att 

förmedla kunskap och ge ett avslappnat och glatt intryck. Att personalen ska förmedla ett visst 

intryck och spegla verksamheten ser vi på flera ställen i empirin.  

 

Många medverkande lyfter personalens intryck som något centralt men när det kommer till 

organisering och hantering av personalstyrkan är det Costas, Bibliotekscaféet och Kafé 

Station som är särskilt framträdande. Kafé Station genomför möten varje vecka och påtalar 

vikten av att ha en känsla av bekvämlighet i personalstyrkan samt en öppen dialog. 

Bibliotekscaféet understryker vikten av empowerment och att det finns en tanke runt 

hanteringen av kunderna. Detta visar att de med ett stabilt koncept vill skapa en specifik 

upplevelse för varje kund som besöker dem och vill kunna anpassa sig för att tillgodose deras 

specifika önskemål. I motsättning till detta kan vi se att Paus vill förmedla en upplevelse men 

att personalen inte framställs som framträdande i förmedlingen av denna i interaktionen med 

kunderna, varken av den ansvariga eller av kunderna.  Kommunikationen och flexibiliteten 

inom organisationen lyfts istället som centrala för genomförandet av ett värdeskapande 

cafébesök. Dessa iakttagelser ur empirin kan relateras till teorin av Chase et al. (2008, s. 250-

252) om hur upplevelseskapande behöver implementeras strategiskt i verksamheten på olika 

sätt genom delarna: Stageware, Orgware, Costumerware och Linkware. Vi kan se att caféerna 

även arbetar med upplevelsen på en strategisk nivå och visar förståelse för hur 

upplevelseskapandet behöver finnas i hela organisationen. Exempelvis nämner man på Costas 

att hela organisationen är bidragande till att man kan erbjuda kunden en upplevelse samt att 

effektiva välfungerande system arbetas fram både gällande kommunikation och praktiskt 

tillvägagångssätt. Empirin i förhållande till teorin av Chase et al. (2008, s. 250-252) om hur 

upplevelseskapande implementeras kan indikera att det finnas en brist hos Paus gällande hur 

upplevelsen förmedlas mellan personalen och kunden samt i hur personalen uppfattar sig som 

en del av det upplevelseskapande som den ansvariga på Paus påtalar. 

 

I teorin kan vi se att flera forskare visar på att uppfattningen av interaktionen mellan 

personalen och kund kan vara av betydelse för upplevelsen och kundens totala intryck. Detta 

kan vara en av de antingen negativa eller positiva signaler som Pine och Gilmore (1998, s. 

103) nämner som en av de fem faktorerna för att skapa en lyckad upplevelse. Även gällande 

de flerfaldiga kontaktpunkter med kunden samt signaler, som Zomerdijk och Voss (2010, s. 

68) visade vara den aspekt av störst vikt för skapandet av upplevelsecentrerad service, kan 

personalen och interaktionen med denna ses som en möjlig variant av dessa. På Kafé Station, 

Bibliotekscaféet och Costa menar man att personalens attityd och arbetssätt kan inverka på det 

totala intrycket. Vidare kan detta skapa det minnesvärde och den personliga koppling som en 

upplevelse bör ha enligt Pine och Gilmore (1998, s. 98). I arbetet med interaktionen mellan 

kunden och personalen kan vi även se en medvetenhet för inverkan av de humanistiska 

interaktionspunkterna som Berry et al. (2006, s. 44-45) beskriver som en viktig aspekt för 

upplevelseskapande. Costas arbetar med att kunden ska känna igen personalen och finna en 

personlig koppling till dem vid sitt besök. Detta kan påvisa att personalen kan användas för att 

erbjuda kunden värde och bidra till att en upplevelse skapas under ett cafébesök.  
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5.7.4 Kundens roll och medbesökarnas påverkan 

I utformningen av upplevelsecentrerade tjänster är kundens upplevelse i fokus och kundens 

medverkan framhålls i teorin för att engagera kunden och skapa en personlig och minnesvärd 

upplevelse. I en upplevelsecentrerad tjänst skapas värde i interaktionen mellan kund och 

företag så man tillsammans skapar en upplevelse (Zomerdijk & Voss, 2010, s. 68). Tjänsten 

och produkterna som caféerna erbjuder kan ses i empirin vara viktig för verksamhetens 

funktion men både kundens efterfrågan och caféernas erbjudande gör att även upplevelsen blir 

en värdeskapande del av verksamheten. Trots att vi kan se kundens roll som betydande i hur 

denne får värde av cafébesöket har ingen av de medverkande från caféerna direkt nämnt 

kunden som medansvarig för hur upplevelsen blir. Företagen tar istället på sig allt ansvar för 

att kunden ska få ett positivt besök hos dem och uppleva det företaget vill förmedla. Mossberg 

(2003, s. 53-54) menar även att i utbildningsupplevelsen och den eskapistiska upplevelsen är 

kunden aktiv och kan ses som medproducent av upplevelsen samt kan på så sätt ses bidra till 

den resulterande utkomsten och sin egen tillfredsställelse av denna. Empirin indikerar dock på 

att det kan finnas en dold medvetenhet bland caféerna för kundens medverkande roll, som 

exempelvis förståelse för caféets koncept och detaljer för att värdet ska bli erfaret, men att de i 

första hand ser personalen som starkast bidragande till att skapa en upplevelse.   

 

Enligt Pine och Gilmore (1998, s. 98) levereras inte in en upplevelse utan erbjuds till en , 

kund som medverkar i hur detta erbjudande utfaller. Detta scensättande kan vi även uppfatta i 

empirin från caféerna eftersom de erbjuder ett koncept som de ansvariga, mer eller mindre 

uttalat, menar att kunden ska uppfatta som en upplevelse. Sedan kan vi se att det är upptill 

kunden att använda, tolka och förstå detta erbjudande efter behov och intresse. Kunders olika 

syften och intressen med cafébesöken, som beskrivs i empirin, kan även påverka rollen som 

medskapare av upplevelsen. Vissa erbjudanden till upplevelser kräver till och med kundens 

medverkan för att bli detta. Den variation som beskrivs gällande stämningar på caféerna kan 

även påverka hur enkelt kunden kan vara medskapare för att uppnå sitt syfte med cafébesöket. 

För att förtydliga detta kan en kund som efterfrågar en upplevelse av lugn och ro har svårare 

att påverka så att detta tillfredsställs om kunden besöker caféet när stämningen är ljudlig och 

upprymd. I detta fall påverkar även medkonsumenter till stor del hur besöket upplevs.  

 

Många kunder i våra undersökningar är eniga om att medkonsumenter påverkar dem i deras 

cafébesök men däremot tycker nästan alla att det bara är en positiv påverkan. 

Medkonsumenter i omgivningen gör att man känner en gemenskap och det skapar en 

försäkran om att man har gått till ett bra café vilket vi även kan se i teorin. Empirin påvisar att 

andra besökare kan vara en naturlig och förväntad del av ett cafébesök. Enligt Changa och 

Horngb (2010, s. 2415-2416) är andra kunder och kundens sällskap faktorer som bidrar till 

hur kvalitativ upplevelsen uppfattas av kunden. Även Mossberg (2003, s. 144-147) menar att 

medkonsumenterna kan vara en del av själva upplevelsen och bidra till att kunden känner en 

gemenskap och även uttryck för en tillhörighet. Kunder har berättat för oss att de inte gärna 

väljer ett tomt fik, om man vill fika ensam så gör man det hemma. Medkonsumenter kan 

därför vara en bidragande del för helhetsupplevelsen. Vidare i detta resonemang blir en 

danskväll på Kafé Station eliminerad om inga kunder är där och dansar och på samma sätt får 

besökarna på Paus inget värde i att kolla på folk då det inte finns några besökare i närheten.  

 

Medkonsumenterna beskrivs i teorin även vara källa till irritation och negativa upplevelser 

som ökande väntetider och köer samt att kunden inte känner att den vill delta i gemenskapen 

med de andra kunderna. De ses därför som en paradox för företagen att på ett sätt vilja ha 

mycket kunder men att detta även kan medföra att kundernas upplevda värde minskar 

(Mossberg, 2003, s. 150-152). Detta är något vi inte kan finna några större indikationer på i 
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empirin varken från caféerna eller från kunderna. Endast i mycket enstaka fall verkar 

kundernas påverkan på varandra vara ett problem och att det i så fall ofta kan lösas genom en 

vänlig tillsägelse utan komplikationer. Det finns ändå en önskan om att man som kund skall 

känna sig lite privat på ett café samt att det kan bli negativt om man uppfattar att man blir för 

nära andra kunder och deras kommunikation. Vissa kunder menar även att de medvetet 

uppsöker ett café med inte så många andra besökare för att få en mer ostörd stund.  

 

Det finns teoretisk grund för att det är viktigt för företagen att hantera väntetider och köer på 

ett effektivt och genomtänkt sätt genom verksamhetens utformning samt undersöka hur 

kundens uppfattning av väntan och köande kan optimeras (Mossberg, 2003, s. 159). Vi kan se 

från empirin att väntetider och köande inte var något problem under ett cafébesök enligt 

kunderna. Caféerna arbetar aktivt med att effektivisera organisationen runt beställningar och 

servering samt ge ett intryck av att de arbetar för att hålla både tempo och kvalitet. Kanske 

kan det faktum att flera av caféerna ger kunderna möjlighet att fundera över sin beställning 

samtidigt som de köar, ge en positiv inverkan på uppfattningen om väntetiden.  

 

Då upplevelsen är en personlig tolkning för varje individ krävs troligen en viss flexibilitet för 

att inom rimliga gränser kunna anpassa sig till kunder samtidigt som alla kunder får en högst 

personlig koppling till just sin upplevelse på caféet. Vi kan se i empirin att kunder som 

besöker ett café vid samma tillfälle påtalar ibland mycket olika tolkningar av detta tillfälle 

samt värdesätter olika aspekter. Mossberg (2003, s. 33, 56) beskriver att kundens efterfrågan 

kan vara ytterst individuellt och baseras på varje specifik kunds preferenser, grundläggande 

värderingar och behov för stunden samt även variera över tid. Vi kan tydligt se i empirin att 

olika kunder prioriterar och framhåller både likande och skilda aspekter som värdefulla under 

besöket. Indikationer fins även på variationer över tid i hur kunder tolkningar av ett cafés 

erbjudande.  

 

Vi har tidigare förklarat Pine och Gilmores (1999, s. 19-20) mening att effektiv 

masskundanpassning gör produkter till tjänster, tjänster till upplevelser samt upplevelser till 

omvandlingar. När vi undersökte masskundanpassning i caféernas verksamhet upplevde vi, 

trots ett övergripande verksamhetserbjudande, att många caféer strävade mot att anpassa sig 

efter kunders individuella behov. Detta visade sig genom anpassning i lokalerna i förmån till 

kunder med barnvagn eller rullstol men låg främst i fikaerbjudandet. De flesta caféer nämnde 

att om någon är allergisk mot en viss ingrediens i luncherbjudandet, exempelvis vitlök, så 

levererar caféet beställningen anpassat till detta. Den ansvariga från Kafé Station nämner en 

anpassning av produktsortimentet men även en förändring av verksamheten för att öka 

tillgängligheten för teckenspråkiga kunder. Bibliotekscaféet fokuserar mycket på att vara 

anpassningsbart för kunder som är glutenallergiska, laktosintoleranta, vegetarianer eller 

veganer genom att ha ett utökat sortiment som ger mervärde för den kundgruppen. Detta 

använder de även som en del av marknadsföringen och utökandet av kundsegmentet.  

 

5.7.5 Marknadsföring 

Marknadsföring som exempelvis annonser i dagstidningar används i liten eller ingen 

utbredning, de caféer vi har pratat med förlitar sig istället på word of mouth; att skapa ett bra 

besök för kunderna så de kommer tillbaka och rekommenderar caféet till andra. Genom detta 

blir kundvärdet som företaget skapar en marknadsföringsstrategi för produkterna och caféets 

varumärke och kunderna kan i enlighet med Mossbergs teori användas som 

delmarknadsförare (Mossberg, 2003, s. 138). Då kunder tenderar att komma ihåg specifika 

delar av en upplevelse kan detta sätt användas för att kontrollera vad kunden i efterhand 

minns. Mossberg (2003, s. 148-150, 186) påpekar att företag strategiskt bör påverka hur 
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kunder uppfattar upplevelsen och aktivt påverka hur dessa kunder senare talar om denna 

upplevelse.  Flera caféer pratar mer om varför kunden återvänder än om hur de når nya 

kunder. Att nå nya kunder är något som ses ske genom andra befintliga kunder och att ha ett 

bra rykte skapat genom ett bra erbjudande av kundvärde. 

 

5.8 Upplevelserummet 

5.8.1 Användandet av rummet i strategin 

Vi kan se i empirin att de flesta av caféerna har arbetat med lokalerna och omgivningen på 

något sätt samt att investeringar har gjorts för att skapa en lokal som passar caféets koncept 

och tema. Vissa caféer visar tydligt hur de arbetar med olika kontaktpunkter och signaler för 

att påverka kundens uppfattning av besöket på både ett praktiskt och mera känslomässigt plan 

och använder upplevelse rummet som ett verktyg för detta. Några indikerar även på att 

signalerna infinner sig både innan och efter att en kund genomför själva besöket i form av 

exempelvis fönster ut mot gatan som kan påverka både innan och göra att man minns besöket 

i efterhand när man går förbi samt att kunder pratar om besöket med andra. Här kan vi se an 

praktisk applicering av Zomerdijk och Voss (2010, s. 68) resonemang om att skapa en 

upplevelsecentrerad tjänst med hjälp av olika signaler.  Denna empiriska iakttagelse visar 

även på att det strategiska användandet av omgivningen för att skapa en upplevelse som 

forskarna Chase et al. (2008, s. 248-252) påtalar och benämner som Stageware, även återfinns 

i caféernas verksamhet. För att utveckla upplevelseperspektivet kan, som vi nämnt i 

teorikapitlet, höga kostnader krävas vilka riskerar att inte ge resultat för företaget i förhållande 

till investeringarna som görs. Det kan dock även finnas en risk för överinvesteringar som inte 

ger tillräcklig avkastning i form av kunders upplevda värde och minne av denna investering 

(Chase et al., 2008, s. 263). Även Lemon et. al. ( 2009, s. 38) menar att investeringar för att 

förbättra upplevelseskapandet kan medföra höga kostnader som inte ger resultat i förhållande 

till investeringarna som görs.  

 

Denna situation diskuterades i vår intervju med Paus där det berättades om hur de hade gjort 

om lokalerna för att förbättra hur kunden uppfattar caféet. Detta var en dyr investering enligt 

den medverkande men det var värt det utifrån den positiva respons som de än idag får av 

detta. Costas påtalar även att det fins utvecklingspotential i lokalerna men att det inte finns 

utrymme för denna kostnad. Kanske tyder detta på att man ser att en investering inte skulle 

medföra tillräckligt ökat värde för kunden och en upplevelseförbättring i förhållande till 

denna. Till skillnad från detta kan vi se att Bibliotekscaféet inte gör några större investeringar 

gällande inredning och lokaler eftersom de anser att upplevelsen av igenkänning och tradition 

är av större värde för kunden. Igenkänningen och skapandet av en avslappnad känsla påtalas 

som även av Kafé Station och ses som viktig att behålla vid en planerad renovering av 

lokalerna. Kunden ska även efter en renovering känna att Kafé Station har samma 

välkomnande koncept som innan. Chase et. al. (2008, 252-253, 261) förklarar att tjänster kan 

göras till minnesvärda destinationer för att skapa upplevelser och att detta gör att kunden vill 

stanna en längre tid. Detta kan vi se att caféerna har lyckats med eftersom kunderna trivs 

mycket bra uppger att de gärna spenderar tid på caféerna även efter att själva fikat är klart för 

att exempelvis umgås, njuta av lugnet eller att plugga. Även caféerna menar att de upplever 

att de fungerar som ett andra hem eller arbetsplats för kunderna och inte bara som en plats att 

fika på. 

 

5.8.2 Upplevelserummets påverkan på betalningsviljan 

Vidare menar Mossberg att undersökningar har visat att kundernas betalningsvilja påverkas av 

utformningen upplevelserummet och då att kunder är villiga att betala en högre summa för 
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exempelvis en restaurangupplevelse om upplevelserummet är attraktivt (Mossberg, 2003, s. 

128). Detta är något som vi kan se återkommande i vår empiri, både eftersom vissa av 

kunderna menar att de är beredda att betala ett lite högre pris för att få fika i en trevlig miljö 

och menar att en skulle påverka denna betalningsvilja negativt om lokalerna inte var 

tilltalande. De ansvariga på caféerna visar även en medvetenhet för att kunderna betalar för en 

hel upplevelse eller en stund på deras café, vilket även kan ses som indikationer på att 

upplevelseskapande är en del av det värde som förmedlas till kunderna. 

 

5.8.3 Som kommunikation till kunden 

Flera av caféerna uttrycker att de arbetat med inredningen för att skapa en viss känsla i caféet 

samt att förmedla något unikt till kunderna som gör att de skiljer sig från det som redan 

erbjudas av andra caféer. Enligt Mossberg (2003. s.120-122) kan upplevelserummet vara ett 

sätt att skapa en metafor för det erbjudande som företaget vill tillhandahålla sina kunder och 

attrahera det kundsegment som företaget riktar sig till. Det kan även vara ett sätt att 

positionera sig, differera sig från konkurrenterna, underlätta aktiviteter samt påverka känslor 

och beteende på kunder och anställda (Mossberg, 2003. s.120-122). Även Berry et. al. (2006, 

s. 44-45) menar att de stimuli som orsakas av de mekaniska kontaktpunkterna på ett 

emotionellt sätt påverkar kundens direkta uppfattning av företagets erbjudande via kundens 

sinnen. Vi kan se att vissa av caféerna arbetar med och är medvetna om detta. Både Schmäck 

och Bibliotekscaféet påtalar fördelen med fönster ut emot gatan där cafélokalen blir synlig så 

att kunder ser att de finns och blir intresserade av att gå in och fika på just deras café. Även 

Paus nämner att de arbetar med belysning i fönstren ut mot gågatan för att väcka 

förbipasserandes uppmärksamhet och förmedla en känsla av mysighet. Detta kan även ses i 

teorin av Changa och Horngb (2010, s. 2415-2416) som påtalar att den fysiska omgivningen 

är ett sätt att fånga och rikta kundens uppmärksamhet. 

 

Även en tendens att profilera sig med hjälp av upplevelserummet kan skådas i empirin. 

Schmäck poängterar sin 50-talsstil samt hyllning till konst och mode i lokalerna, där kunden 

har möjlighet att utföra flera aktiviteter och bli inspirerad av detta. Även Paus och 

Bibliotekscaféet påtalar att de vill att upplevelserummet ska förmedla hur de vill uppfattas 

som café. Bibliotekscaféet påtalar att den traditionella interiören och miljön ska kännas 

välbekant för kunderna för att förmedla deras klassiska nisch. Paus påvisar även att de 

utformat lokalerna för att förmedla en varm medelhavsinspirerad känsla som även kunderna 

kan återfinna i deras meny. De övriga två caféerna påtalar mera allmänna termer om 

upplevelserummet som att det ska vara mysigt, välkomnande och trivsamt. Dock kan vi se att 

kunder på Kafé Station uppger att de attraheras av den speciella lokalen i rustik stil och att det 

förstärker med den genuina känsla man får av caféet samtidigt som det finns en intention om 

att skapa en avslappnande och lättsam stämning, så en koppling mellan upplevelserummet och 

intrycket av caféet kan ändå skådas. Costas uppger även att deras kaffeutrustning har fått en 

central plats i lokalen vilket kan anses sammanhöra med caféets profilering mot kaffe. 

Upplevelserummet kan alltså användas för att förmedla helhetstanken med caféerna, vilket 

kan vara en indikation på upplevelseskapande. 

 

5.8.4 Upplevelserummet i upplevelsens minnesvärde  

Efter som kunder fungerar som delmarknadsförare och kan sprida budskap om den upplevelse 

de erfarit och då kan både konkreta och mer emotionella aspekter kan vara en del i att hjälpa 

kunden att beskriva upplevelsen (Mossberg, 2003, s. 138). Dessa aspekter kan vi se i empirin 

delvis kan härhöras från upplevelserummet då detta uppfattas påverka kunden både rent 

funktionellt och vilken känsla kunden upplever från exempelvis stämningen. I enighet med 

detta beskriver Changa och Horngb (2010, s. 2415-2416) att omgivningen är starkt avgörande 
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för hur kunden utvärderar kvalitet av upplevelsen. Även Hoffman (2002, s. 36-39) menar att 

omgivningen under en upplevelse påverkar hur kunden i efterhand uppfattar denna. Av 

empirin kan vi se att lokalen och den känsla som kunden erfar av denna genom olika stimuli, 

kan vara av betydelse för hur caféet uppfattas samt vara grund till varför kunden återvänder. 

Exempelvis kan man få en lugn känsla, känna härliga dofter, inspiration och idéer eller få 

möjlighet att umgås på ett bra sätt. Detta då vara avgörande för hur kunden även berättar om 

caféet till andra och för det minne som de har av helhetsupplevelsen av besöket. 

 

Vissa caféer kan uppfattas ha arbetat med upplevelserummet mera än andra och verkligen 

försökt skapa en minnesvärd lokal med en viss känsla. Zomerdijk och Voss (2010, s. 68-69) 

har visat att sinnesstimulerande design i omgivningen kan användas för att påverka minnet 

som kunden får av en tjänst. Detta resonemang kan sammanlänkas med Pine och Gilmores 

mening att upplevelsen och det personliga minnesvärdet av denna blir det som är centralt i 

erbjudandet till sina kunder (Pine & Gilmore, 1998, s. 98, 101). Vi kan alltså se att detta 

förekommer även hos caféerna och att flera av de medverkande påtalar stimuli som 

exempelvis musik, temperatur, ljus, ljud och färgsättning som viktiga delar för att skapa en 

stämning och en helhetsupplevelse. Alla av de ansvariga på caféerna uppger att de arbetat med 

inredning och delar i rummet som kan karaktäriseras ge kunden olika stimuli under besöket, 

vilket kan ses som en indikation på att caféerna försöker skapa en upplevelse för sina kunder 

samtidigt som de även försöker placera sig i kundens minne. 

 

5.8.5 Stimuli och upplevelserummet 

Upplevelserummet skapar genom olika stimuli reaktioner hos aktörerna som befinner sig i 

detta och inverkar på så sätt den totala upplevelsen, vilka av Mossberg (2003, s. 133-140, 

184) delas upp i kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner. Även Hoffman (2002, 

s. 36-39) menar att omgivningen påverkar de som vistas i den och samtidigt influerar den 

upplevelsen som kunden erfar. Reaktionerna är personliga för individerna men påverkas även 

av andra aktörer i upplevelserummet (Mossberg, 2003, s. 133).  Omgivningens påverkan på 

kunden och som en källa till att öka verksamhetens upplevelseskapande belyses även av 

Zomerdijk och Voss (2010, s. 68-69) gällande deras resonemang om sinnesstimulerande 

design samt hur denna kan ge information om tjänsten och verksamheten. Alla caféerna visar 

en medvetenhet för att både personalen och kunderna påverkas av det rum och den omgivning 

som de vistas i samtidigt som även kunderna indikerar att rummets atmosfär och funktion kan 

påverka dem och deras uppfattning om besöket. Flera typer av stimuli används för att 

genomföra detta. Vi kan finna alla dessa typer av reaktioner på upplevelserummet i empirin, 

exempelvis att Paus vill skapa en varm känsla med belysning och färger, att några kunder på 

Bibliotekscaféet menar att självserveringen av kaffe ger ett intryck av gästfrihet från caféet, 

den fysiska bekvämligheten på stolarna på Paus samt den goda doften på konditoriet ger ett 

välkomnande och caféspecifikt intryck. Vi kan alltså skönja att det värde som kunden 

uppfattar är en kombination av flera reaktioner på olika plan och att upplevelsens infinnande 

kan vara en faktor i denna med hjälp av olika stimuli i upplevelserummet.  

 

Changa och Horngb (2010, s. 2415-2416) menar att atmosfären som bildas av omgivningen 

har en stor betydelse för att påverka kunderna känslomässigt. Empirin säger oss även att så är 

fallet gällande de caféer vi studerar eftersom både caféerna och kunderna upprepade gånger 

påtalar att stämningen är viktig både för den känsla som ska förmedlas och hur den uppfattas 

av kunderna. Även den variation i stämning beroende på tillfälle och aktivitet som vissa 

caféer uppger, kan ses som en indikation för upplevelserummets påverkan på både personal 

och kunder.  Skiftningen ses av exempelvis Bibliotekscaféet som ett inspirerande och 

behövligt inslag för både kunder och personal och vi kan därför se att stämningen anses 
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påverka de som vistas i rummet samtidigt som de även påverkar denna. Ljudnivån och ljus 

verkar vara ett återkommande stimuli som kan påverka negativt men även vara bidragande till 

stämningen. Eftersom upplevelserummet påverkar personalens och kundernas beteenden och 

kommunikationen ses påverkas av ljudnivån, kan detta även vara av betydelse för de 

humanistiska kontaktpunkterna som Berry et. al. (2006, s. 44-45) påtalar som emotionellt 

påverkar kundens erfarenhet av upplevelsen.  

 

5.8.6 Upplevelserummet och fem faktorer för upplevelser 

Utifrån resonemanget ovan kan upplevelserummet anses vara en av de olika typer av 

delupplevelser och kontaktpunkter som visas av Pine och Gilmore (1998, s. 19-22) interagera 

för att skapa den totala upplevelsen. För att skapa en välfungerande upplevelse påtalar Pine 

och Gilmore (1998, s. 103) fem centrala faktorer att involvera vid utformningen av dessa: 

tema, positiva signaler, eliminering av negativa signaler, erbjuda saker att köpa/ta med hem 

som förstärker minnet av upplevelsen samt att involvera alla fem sinnena hos 

konsumenten/gästen. Upplevelserummet ses i empirin innefatta och påverka alla dessa 

aspekter på olika sätt när en kund besöker caféet och därför kan vi även se att en upplevelse är 

en del av värdet under besöket. För att förmedla temat genom de positiva signalerna och 

eliminering av de negativa krävs en medveten hantering av upplevelserummet och detta är 

något som empirin indikerar att de caféer som vi har studerat gör. Detta sker på olika nivåer 

gällande både smådetaljer som klädhängare och brickor samt en övergripande stämning i 

caféet. Vi ser även ett exempel på att caféerna har eliminerat negativa signaler genom det som 

en kund nämner på Schmäck om skylten som vid strömbrytaren informerar om: ”Vänligen 

håll mej tänd". Detta kan vara en indikation på att caféet medvetet har vänt en möjlig negativ 

signal till något positivt. Dock påvisar empirin även att vissa brister finns i att eliminera de 

negativa signaler som exempelvis oklarheter om menyer, beställningar och ostädade lokaler. 

 

Att vistelsen i upplevelserummet kan ge inspiration till både abstrakta känslor och konkreta 

idéer framkommer i empirin som inte bara en aktiv integrering av kundens sinne utan kan 

även vara en utveckling av Pine & Gilmores (1998, s. 19-22) fjärde aspekt att ge kunden 

materiella saker som förstärker minnet av upplevelsen. Schmäck erbjuder ett utbud av fysiska 

bevis att ta med från cafébesöket i form av både kläd- och accessoarbutik samt försäljning av 

kaffe och chokladprodukter. Implementering av liknande fysiska bevis upplevde vi däremot 

som sällsynt i de övriga verksamheter vi studerade. En mättnad och ökade energi är 

visserligen ett fysiskt bevis men relativt snabbt övergående. Eftersom kunder menar att de kan 

få inspiration och konkreta idéer på exempelvis inredning och uppläggning av mat kan detta 

även uppfattas som något minnesförstärkande som kunden tar med sig från besöket. Om en 

kund under besöket får en idé som den senare genomför är kan detta anses vara ett i efterhand 

fysiskt bevis på upplevelsen på caféet. Changa och Horngb (2010, s. 2415-2416) beskriver att 

omgivningen kan möjliggöra fantasi och uppfinningsrikedom samt fånga och rikta 

uppmärksamheten. Vi har sett i empirin att det som kunden tar med sig från caféerna inte 

behöver vara av det fysiska slaget utan kan även vara idéer och inspiration, exempelvis till 

inredning och matlagning som kunden själv bildar och inhämtar.  

 

5.8.7 Den funktionella utformningens påverkan 

De funktionella punkterna påverkar kundens kalkylerade perception av upplevelsen. Dessa 

punkter berör de tekniska aspekterna av tjänsten samt hur väl det som ett företag erbjuder 

fungerar i praktiken (Berry et. al., 2006, s. 44-45). De funktionella aspekterna påtalas som 

viktiga av både företagen och kunderna i empirin. Flöden som skapas i lokalerna påtalas som 

centrala för både funktion och trivsel i empirin och flera av caféerna menar att de medvetet 

utformat rummet så att flöden av människor ska fungera. Kunderna menar även att det är bra 
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om menyer och disken är placerade så att kön bildas på ett sätt som gör att man kan fundera 

på beställningen. En funktionell kölösning ger troligen både bra funktion och nöjdare kunder 

eftersom då kunder köade bland sittande kunder i mitt i caféet uppfattades det som negativt. 

 

Mossberg (2003, s. 133-134) menar att kundens kognitiva reaktioner kan påverkas av den 

fysiska och funktionella utformningen av upplevelserummet samt att den arkitektoniska 

utformningen kan skapa flöden som påverkar beteenden på de som vistas i rummet. Vi kan 

alltså se att se att funktionens påverkan på upplevelsen som återfinns i teorin även kan 

appliceras på den empiriska grunden. Medvetenheten för den funktionella utformningen i 

koppling till att det ska finnas en för caféet karaktäristisk atmosfär kan även indikera på att 

Mossberg (2003, s. 109-110) resonemang, om att upplevelserummet påverkar beteenden och 

tillfredsställelse hos kunden, medkonsumenter och personal samt att dessa även påverkar 

varandra, kan vara förankrad i empirin. Denna medvetet kan visas i att flera caféer påtalar att 

de försöker skapa bra möjlighet för att caféerna ska vara både funktionella och effektiva rent 

praktiskt men och så ha en trivsam atmosfär för både personal och kunder. Även kunderna 

uppfattar det som positivt att både helheten och smådetaljer i upplevelserummet är utformade 

på ett praktiskt men ändå trevligt sätt och påtalar att det är viktigt att skapa en för caféet 

passande stämning. Funktionella lösningar påvisas som uppskattade och indikation på 

problemlösande omtanke i empirin.  

 

5.8.8. Omgivningens påverkan av vistelsetid och tillfälle 

Omgivande faktorer som finns i upplevelserummet menas vara extra centrala gällande 

upplevelser då kunden ofta tillbringar en längre tid i detta upplevelserum och att fokus ofta är 

på någon typ av nöje (Mossberg, 2003, s. 109-110). Eftersom både caféerna och kunderna 

uppger att caféerna är till för att vistas i en stund och att många ser det som värdehöjande att 

stanna en längre tid kan vi se att detta teoretiska resonemang kan vara möjligt att applicera i 

en cafékontext och att upplevelserummet kan vara starkt påverkande på kunden upplevelse 

under besöket. Mossberg (2003, s. 138) menar även att den fysiska bekvämligheten i 

upplevelserummet kan påverka hur benägen kunden är att vistas i detta en längre tid. Det kan 

tolkas att caféerna kan sägas skapa en förlängd personlig plats för kunderna och fungera som 

ett alternativt hem eller arbetsplats. Då kan det som förmedlas av upplevelserummets 

påverkan vara av central betydelse för att kunden ska erfara en upplevelse av ett cafébesök. 

Det återkommer flertalet gånger i empirin att ett café både ska vara trivsamt och mysigt och 

att cafémiljön ska vara en förlängning av kundens vardagsrum återkommer ett flertal gånger i 

intervjuerna.  

 

Hur upplevelserummet uppfattas och tolkas kan vara beroende av både individ och tillfälle 

menar Yu och Fang (2009, s. 1273), som visar att värdet av produkten, servicen och 

upplevelsen varierar mellan individer. Vi kan se att så är fallet även gällande caféer då olika 

kunder tolkar atmosfär och stämning samt värdet av detta på skilda sätt inte bara individer 

emellan utan även hur samma kund uppfattar samma café på olika sätt vid olika tillfällen. 

Även Helkkula et al., (2012, s. 60-62) menar att värdet av en upplevelse är beroende på 

individuella preferenser och sociala normer samt individens uppfattning av den aktuella 

kontexten där värdet av upplevelsen skapas. Detta kan göra att upplevelserummet får olika 

betydelse beroende på situationen och individen. Ballantine et al., (2010, s. 651-652) menar 

att omgivningens utformning är centralt för skapandet av den upplevelse som företaget önskar 

ge kunden och detta speciellt när konsumtionen är mer upplevelseinriktad än utilitaristiskt 

grundad. Här finner vi alltså ytterligare indikationer på att syftet som en individ har kan 

påverka betydelsen av upplevelserummet. I vår empiri kan detta urskiljas då vissa kunder 

menar att de framför allt besöker ett café för att förtära något och omgivningen endast är en 
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bisak. Även caféerna menar att vissa kunder endast är intresserade av fikat som förtäring och 

produkt i första hand och att då miljön kanske är underordnad. Olika caféer erbjuder 

varierande typer av upplevelserum och ger möjligheter för kunderna att själva använda denna 

på bästa sätt. Beroende på vad kunder vill få ut av besöket använder de även 

upplevelserummet på olika sätt, vilket kan det ses i empirin. 

 

5.8.9 Geografiska läget 

Läget har även betydelse för vad som kan erbjudas och vilken upplevelse som kunden kan få 

av besöket visas i empirin. Även i teorin kan detta återfinnas då Mossberg (2003, s. 110) yttre 

faktorer som verksamhetens placering och tillgänglighet är relevanta när man talar om 

upplevelserummet och dess påverkan. I empirin ses vikten av det geografiska läget genom att 

detta kan påverka kundernas benägenhet att besöka caféet och även påverka 

kommunikationen till dessa via exempelvis fönster som vetter mot gatan och synliggör caféet.  

Att ha caféet stationerat i en galleria kan av empirin vara både positivt tack vare av en naturlig 

kundtillströmning och kopplingen till butiker och negativt då det begränsar caféets eget 

inflytande på verksamheten och synligheten ut mot gatan. Det geografiska läget kan även i 

empirin ses påverka det värde som kunden upplever under ett cafébesök. Exempelvis från 

Kafé Station påtalar kunder att utsikten är vacker och bidragande till att de besöker caféet och 

andra kunder där tyckte att det var bra att caféet ligger centralt men ändå lite avsides. Även ett 

centralt läge till andra aktiviteter anses vara avgörande för kunders besöksanledningar och för 

om caféer kan skapa värde genom detta samarbete. Närheten till exempelvis biograf och 

butiker påtalades positivt samt att caféets naturliga synlighet är viktig för att kunderna ska 

välja att fika där.  
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6.0 Upplevelsen som skapare av värde 

6.1 Slutsats och diskussion  

I studien har vi haft för avsikt att besvara frågeställningen Hur skapar caféer värde för sina 

kunder? och syftet har varit att med upplevelsen som studielins undersöka hur caféer i Umeå 

arbetar för att skapa värde för sina kunder samt öka förståelsen för huruvida 

upplevelseskapande är en del av verksamhetserbjudandet.  

 

Ett cafébesök grundas i både behovet att förtära något och samtidigt viljan att hitta en stund 

med något extra i vardagen. Vi kan därför se att cafébesöket präglas av en kombination av 

både hedonistisk- och utilitaristisk konsumtion samt att båda är viktiga för caféverksamheter 

att hantera för att skapa värde för sina kunder.  Detta kan påvisa att hela cafébesöket är en 

upplevelse skapad i en kombination av nytta och nöje. Nöjesinslaget kan då vara mycket 

varierat och inkludera exempelvis umgänge, inspiration eller att absorbera en härlig miljö 

samt är ofta relaterat till kundens syfte och tolkning av besöket. Värde kan alltså skapas på 

olika sätt beroende på tillfälle samt är beroende på hur kunderna tolkat och är medskapare i 

detta värde. Gemensamt är att caféer skapar ett värde utöver själva erbjudandet av något att 

äta och dricka. 

 

Vi kan i vår studie se att alla caféerna arbetar utifrån ett specifikt koncept och är mycket 

medvetna om hur deras verksamhet ska bidra till cafémarknaden i Umeå. Vikten av att behålla 

en tydlighet i hur verksamheten skapar värde anses central för att driva en framgångsrik 

verksamhet. De arbetar för att detta ska återfinnas i hela verksamheten och påvisar att flera 

delar sammanfaller till en helhet i skapandet av detta. Upplevelsen kan vara en del i det värde 

som kunden erfar och anledning till val av ett cafébesök och är därför viktig att investera i 

från caféernas perspektiv. För att möjliggöra detta behöver hela organisationen inkluderas på 

både ett kommunikativt och strategiskt plan. Upplevelserummet med allt ifrån små 

funktionella detaljer till den övergripande stämningen visar sig även vara en viktig källa till 

den upplevelse som skapas. En caféverksamhet innefattar inte bara att servera fika till 

kunderna utan kan vara en källa till ett mera komplext upplevelsevärde som caféerna 

medvetet försöker skapa. 

 

Kunden själv kan anses vara bidragande till att skapa upplevelsen genom att använda och ta 

till sig de möjligheter som caféerna erbjuder. Det kan ses som att caféerna erbjuder en typ av 

grund och iscensätter en möjlig upplevelse som sedan kunden kan delta i och erfara med 

varierande deltagande beroende på tillfälle. Caféerna kan inte ses leverera en helt likadan 

upplevelse till kunderna på det sätt man kan göra med en produkt utan det ses mera som ett 

utbyte av erbjudande och tolkning.  Upplevelseskapandet kan uppfattas mycket varierande 

och ibland vara en tydligare del av cafébesöket och ibland mera tillbakadragen. Vilket är 

beroende på både caféets koncept, kunden och tillfället som besöket genomförs. I vissa 

situationer kan upplevelsen vara mera diffus för kunden i en mer eller mindre medveten 

absorption av omständigheterna. I andra fall kan upplevelseskapandet vara högst påtagligt och 

medvetet som exempelvis när caféerna anordnar aktiviteter som kurser och konserter.  

 

I vår studie har vi påträffat både olika nivåer av både deltagande och involvering för 

kunderna. Typen av upplevelser är varierade både mellan caféerna och på varje specifikt café, 

beroende på situationen. Denna variation gör att upplevelsen som möjliggörs kan vara i form 

av både underhållande, estetiska, utbildande och eskapistiska. Ett cafébesök kan innefatta all 

dessa typer under samma tillfälle men även kundens tolkning kan påverka vilket/vilka som 

erfars. Exempelvis kan en danskväll som är till för att vara eskapistisk bli av underhållande 
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slag om kunden lägger mer värde i att agera som åskådare istället för att aktivt delta. För att 

fortsätta på detta exempel kan denna kund uppleva en utbildande stund om denna försöker 

lära sig att dansa. Vidare kan kunden få en estetisk upplevelse om denne högre uppskattar 

omgivningen under detta cafébesök istället för dansinslaget. Värdet av nyttan och nöjet kan 

förenas i olika grad och tydlighet under ett cafébesök och på så sätt kan upplevelser skapas. 

Caféer och besök av dessa kan beskrivas som källor till möjliga upplevelser och att detta 

verkar vara en central del i det värde som caféerna erbjuder till kunderna.  

 

 
Figur 3. Balans mellan behov och upplevelse (egen konstruktion). 

 

Figuren ovan visar ett sätt att se på caféernas värde skapande genom kombination av nytta och 

nöje. Det värde som skapas i interaktion mellan kund och företag kan placeras någonstans på 

denna gungbräda beroende på situation. Visserligen är fikat en central del i ett cafébesök och 

empirin visar att konsumtionen är styrd till viss del av det behov som produkterna som 

serveras kan tillfredsställa men att det ändå kan skönjas att alla är överens om att cafébesöket 

innefattar ett ytterligare värde för kunden. Detta värde kan beskrivas som upplevelsen som 

skapas tillsammans med kunden, medbesökarna och caféet under det totala besöket.  

 

Vi vill mena att det erfarna kundvärdet är ett resultat av olika aspekter och signaler som 

influerar kunden i interaktionsprocessen med caféet. Empirin visar att det är kombinationen 

av de delar som kunden upplever under ett besök som är viktigt för kundvärdet. Betydelse och 

innehåll av dessa kan vara varierande beroende på vilken specifik situation, café och kund 

som är aktuell. Olika kunder kan värdesätta delarna av denna helhet på skilda sätt beroende på 

individ, tillfälle och erfarenheter. De olika aspekterna och signalerna kan även påverka 

varandra och hur kunden tolkar dessa under ett cafébesök. Kundvärdet kan sedan endast bestå 

av den upplevelse som kunden erfar men det behöver nödvändigtvis inte vara fallet. Ibland 

kan produkten och tjänstens nytta även vara det central för värdet. Upplevelsen är ett resultat 

av både det företaget erbjuder och hur kunden sedan använde och tolka detta. Denna 

upplevelse kan sedan i enighet med ovanstående resonemang vara både en del av det värde 

som skapas under ett cafébesök eller hela värdet som kunden erfar.  

 

Vår studie ger indikationer på att förhållandet mellan kundvärde, upplevelse och de olika 

aspekter som kan skapa detta är komplicerat. Olika delar kan ha en varierande betydelse 

beroende på situationer samt även påverka verka varandra. Det kan vara svårt att urskilja en 

tydlig gräns om vad som bidrar till vad och vad som anses värdefullt och upplevelseskapande 

för en viss kund. Vi ställer oss därför tveksamma till att beskriva dessa samband med en 

formel som vissa forskare inom upplevelseteorin tidigare gjort. En formel anser vi inte belyser 

den komplexitet som skapandet av upplevelser och dess del av värde kan ses ha. 

 

6.1.1 Café mot kund 

Vissa skillnader kan uttydas från hur kunder och caféerna beskriver värdet av ett cafébesök 

och hur detta skapas. Dessa skillnader kan möjligen ha sin grund i att intervjuerna med 

kunderna är flera men något kortare än de med de ansvariga från respektive café samt att de 

olika grupperna reflekterar över frågor gällande kundvärde på olika sätt. Även tidpunkten som 

vi genomförde intervjuerna kan påverka huruvida kunden och caféets tankegångar 
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sammanfaller. Det bör även framhållas att ansvariga på caféerna ha även möjlighet att relatera 

till olika tillfällen och hela spektrat av alternativ som caféet erbjuder medan kunderna 

eventuellt är mera begränsade till enbart sin egen och sitt sällskaps erfarenheter, vilket kan 

medföra skillnader i hur de olika grupperna analyserar cafébesöket. Caféerna visar att de är 

medvetna om hur de vill skapa värde medan det för kunderna kan vara ett nytt mera medvetet 

sätt att fundera över sitt besök. 

 

Den tolkning som kundernas synvinkel överensstämmer ändå ofta med delar av den mer 

tydliga beskrivning av caféets koncept som beskrivningen som caféerna själva ger. De 

skillnader eller delar som inte nämns av kunderna kan ändå inte uteslutas påverka dem på ett 

omedvetet plan även fast just de kunder vi intervjuade ej nämnde precis alla de av caféerna 

beskrivna aspekter. Andra kunder kanske skulle påtalat dessa aspekter eller så kan påverkan 

vara mera diffus och en del av det som påverkar helhetsintrycket sker på ett mera omedvetet 

plan. Kanske kan alltså de aspekter och signaler som faktiskt gör att kunden känner att den får 

en upplevelse vid vissa tillfällen vara ganska oklara men ändå vara en del av ett helhetsintryck 

som av varje individ tolkas.  

 

En tydlig skillnad är dock synen på medbesökarna, då en stor del av de tillfrågade kunderna 

beskriver hur detta kan vara starkt påverkade på besöket på antingen ett positivt eller negativt 

sätt. Kundens sällskap är även av vikt för den totala upplevelsen. Medbesökarna framhålls av 

vissa kunder som viktiga för att den rätta cafékänslan ska infinna sig samt som en naturlig del 

för att bedöma kvalitet på och erfara en gemenskap av caféupplevelsen. Andra anser att de 

inte vill bli störda av andra besökare och visar på så sätt även de att medbesökarna kan 

påverka den helhet som besöket innefattar. Från caféernas sida påtalas detta fenomen i mindre 

utsträckning. Kanske är anledningen att besökarnas påverkan på varandra kan till viss del 

anses utanför deras kontroll. Visserligen beskrivs det hur lokalerna utformas funktionellt för 

att förbättra flödet och mängden besökare så att det inte ska uppfattas för trångt och stimmigt. 

Det finns även tankar om att ett café med mycket besökare kan indikera till andra kunder om 

kvalitet på caféet. Känslan av gemenskap mellan besökarna påtalas inte i samma frekvens 

som av kunderna själva. Kanske finns det här en förbättringsmöjlighet att studera vidare för 

caféerna eftersom interaktion med andra besökare verkar vara centralt för den upplevelse som 

kunden erfar. 

 

Centralt för caféupplevelsen verkar även vara att denna erfars tillsammans med andra 

människor både som sällskap och medbesökare. Cafébesöket kan på så sätt även ses som ett 

socialt fenomen och ett sätt att både tillfredställa ett behov, unna sig något och samtidigt 

vistas i en form av gemenskap tillsammans med andra människor. Medbesökarna kan alltså 

ses som en viktig del av både värdet och upplevelseskapandet. Vi menar att medbesökarna 

kan bli en mycket central del av upplevelserummet eftersom dessa uppges vara en del av 

anledningen att gå på café. Detta dels för gemenskapen men även för att det ger intrycket av 

att besöka ett populärt ställe samtidigt som det ses som en självklar del av rummet. 

 

Priset som sådant kan ses ha olika roll gällande kundvärde och upplevelseskapande. För själva 

besöket är priset inte en avgörande faktor för att konkurrera. Det kunden betalar för är något 

mera än det tillfredsställda behov som själva förtärda produkten kan ge och detta vägs in den 

helhet som kunden får under besöket. Priset på detta besök är inte avgörande för val eller 

bortval av cafébesök utan betalas om det inkluderar denna helhetsupplevelse. Det ska noteras 

att pris alternativ som studentrabatter uppskattas positivt av vissa kunder. Priset kan även ses 

ha en påverkande roll på upplevelsen samt kan vara en indikation på kvalitet och samtidigt 

vara det som gör att kunden erfar en känsla av att unna sig något. Ett pris på besöket som är 
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något högre kan vara det som bryter av och skapar en upplevelse som inte inträffar i en 

vardagsrutin. Att kunderna är villiga att betala mera kan ses som en indikation på att det är en 

upplevelse som erbjuds eftersom de inte skulle betala om mervärde från exempelvis 

upplevelserummet skulle saknas. Att de extra detaljer under ett besök, som kan anses vara 

bidragande till upplevelsen i sin helhet, kostar för caféerna och det gäller att kunderna förstår 

det mervärde som dessa bidrar med för att det ska vara av värde. Exempelvis en investering i 

ordinära men dyrare koppar eller i bättre kvalitet på råvarorna måste uppskattas av kunderna 

för att det ska bildas en upplevelse av det och därmed bidra till ökat värde. Medvetenheten 

och förståelsen hos kunderna för både detaljer och helhetskoncept är central för att de ska vara 

beredda att betala mera för det under besöket som bidrar till den högre kostnaden. 

 

Implementering av fysiska bevis som kunden kan ta med sig från besöket för att minnas detta, 

upplevde vi däremot som sällsynta i flera av de verksamheter vi studerade. Anledningen till 

detta kan vara att produkterna i cafébranschen, där fikat är det centrala, oftast konsumeras på 

plats. Vi har däremot i studien sett tendenser till att det som kunden tar med sig från caféerna 

inte behöver vara av det fysiska slaget utan kan även vara idéer och inspiration, exempelvis 

till inredning och matlagning som kan leda till ett minne i efterhand. 

 

6.2 Rekommendationer 

För att på att tydligt sätt påvisa en praktisk koppling och tillämpning som resultaten från vår 

genomförda studie kan ha, vill vi även ge ett antal rekommendationer till caféverksamheter i 

allmänhet. Eftersom studien är genomförd endast på caféer i Umeå anser vi det vikligt att 

påtala den begränsning som detta medför gällande generalisering och att rekommendationerna 

bör ses i skenet av detta. Samtidigt menar vi att det som framkommit i vår studie kan vara 

intressanta aspekter att analysera och reflektera över oavsett cafétyp och geografisk placering. 

Den analys som slutsatserna och därmed också rekommendationerna grundar sig på har även 

en teoretisk koppling vilket kan ses lyfta de empiriska iakttagelserna till en mera allmänt 

intressant nivå. Med detta i åtanke kan vi nu presentera rekommendationerna nedan. 

 

Den profilering och indikationer på att ge kunden en unik upplevelse på respektive café kan 

indikera att det är just detta som caféerna konkurrerar med. Den nisch som respektive café 

förmedlar och vill förmedla kan vara av konkurrensbetydelse, speciellt eftersom caféerna 

annars uppger relativt likande bidragande faktorer som kvalitativa produkter och trevligt 

bemötande. Helhetskonceptet gör att företag behöver se till upplevelsen på ett övergripande 

sätt och undersöka var företaget strategiskt kan bidra till en positiv upplevelse för kunden. Att 

erbjuda ett fysiskt bevis av besöket att ta med från caféet är en inte fullt utnyttjad möjlighet 

till upplevelseskapande av caféerna i Umeå och kan därför ses som en utvecklingspotential. 

 

Vår studie visar på att ett inkluderande av upplevelsen i caféverksamheternas erbjudanden kan 

vara att sätt att skapa ökat kundvärde samt att kunderna förväntar sig något utöver bara ett 

tillfredsställt behov av mat och dryck vid ett cafébesök. Därför är det viktigt att som drivande 

av ett café även utnyttja denna möjlighet till fullo. Eftersom vi kan konstatera att de 

upplevelser som skapar värde kan vara både varierande och mångfasetterade vill vi mena att 

caféer verkligen kan satsa på att erbjuda upplevelser till kunderna som både passar 

verksamheten och det kunden vill uppleva. Även om de caféer som vi studerat menar att de 

har sitt tydliga koncept för att skapa kundvärde kan vi se att det finns än mer möjligheter på 

detta område. Vi vill påstå att caféerna kan erbjuda ett ökat värde för kunden genom att än 

bättre på att skapa upplevelser tillsammans med sina besökare. Varje café bör i grunden förstå 

hur just de kan erbjuda kunden något speciellt för endast det caféet och samtidigt använda den 
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medskapande som kunderna kan tillföra. En rekommendation från vår studie är att satsa på 

något som man som caféägare kan, tror på och själv anser värdefullt för att skapa en 

verksamhet som är trovärdig och hållbar.  

 

Då fika i kombination med någon typ av upplevelse är en vanlig orsak till ett café besök kan 

caféer bygga vidare på detta och tänka i nya banor. Även om upplevelsen är en del av besöket 

i dag kan det bli mer tydligt, minnesvärt och unikt. Det finns utrymme att ytterligare ta ut 

svängarna och skapa ett unikt koncept som kunderna endast kan få på just det caféet eller att 

bättre marknadsföra det koncept man erbjuder. Upplevelserummet kan i vår och flera andra 

studier visas influera både kunder och personal så att investera i detta för att skapa en unik 

caféupplevelse är att rekommendera. Ett tilltalande och unikt upplevelserum ses påverka 

betalningsviljan hos kunderna positivt så investeringen kan även ses lönsam att göra. Att få 

kunderna i högre grad besöka ett café endast för den unika upplevelse café ger och inte bara 

som grundat i ett behov av något att äta kan vara en riktning att gå. Även om vi kan se 

värdeskapande genom upplevelsen hos caféerna idag kan det finnas en långsiktig vinning i att 

förstärka dessa delar och öka de upplevelseskapande intryck som caféet kan erbjuda 

kunderna.  

 

Genomförandet av planerade kundundersökningar är ytterligare en rekommendation för att 

förstå kunderna och kunna erbjuda mera genomtänkta upplevelser. Huvudfokus finns i dag på 

produkterna och inte på upplevelsen gällande information inhämtning om kundernas åsikter. 

Detta överensstämmer inte med viljan att även erbjuda en upplevelse som caféer visar 

indikationer på. Genom olika kundundersökningar kan caféerna möjliggöra både bättre 

skapande och hantering av upplevelseskapande i verksamheterna. En ökad förståelse skulle 

även kunna innebära att de investeringar som caféerna gör gällande exempelvis renovering 

och utbudsutveckling kan bli optimerat till det kunden efterfrågar. Samtidigt kan ett större 

antal åsikter kan jämföras med de förändringar som caféet kan tänka sig att genomföra. Om 

en kundenkät visar en tydlig enighet på en fråga men caféet inte anser det vara i linje med 

deras koncept kanske detta ändå bör utvärderas för att inte mista i konkurrenskraft. Att 

utforska sina kunder kan även leda till att caféerna bättre kan se vissa trender och tendenser på 

efterfrågan och då i tid avgöra om detta kan vara av värde för caféet att införa. 

 

Grundat i vår studie vill vi även rekommendera caféerna att ser till hela sin skara av besökare 

och deras dynamik mot varandra. De andra besökarna har visat sig av vikt för det värde som 

kunderna erfar men caféerna visar inget större fokus på att påverka denna dynamik. Även om 

caféerna erbjuder rumsliga variationer för olika syften som kunden kan ha med besöket och 

skapar viss uppdelning i lokalerna mellan kunderna, är det ändå upp till kunderna att själva 

upptäcka detta och hitta sin plats. Eftersom de andra kunder under ett besök verkar vara starkt 

bidragande till om kunden får en bra upplevelse kanske mer fokus kan läggas på 

utformningen av denna funktion på caféerna. Flexibel inredning som lätt kan anpassas efter 

antalet besökare och olika sällskaps storlek samt detaljer i inredningen som exempelvis olika 

typer av belysning och möbler för att leda kunden till rätt del av lokalen för sitt syfte. 

Personalen kan även vara delaktiga i att rekommendera olika alternativ, påvisa variationen 

samt uppmuntra till gemensamt skapande av upplevelser. Även sortimentet och de extra 

aktiviteter är exempel på hur caféerna kan påverka kunden och dess medbesökare. Via ett 

visst utbud av produkter, erbjudanden till olika målgrupper(som exempelvis fika för nya 

studenter eller ”stammiskvällar”), olika aktiviteter och teman på vissa evenemang kan 

attrahera en viss grupp av besökare som kanske har fungerande dynamik och gemensam syn 

på värde tillsammans skapa upplevelser med caféet i ett besök. 
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Upplevelser kan skapas i flera av de redan befintliga delar som ett cafébesök innefattar men 

kan även vara nyskapande möjligheter att skapa värde för kunderna. Att tillhandahålla de rätta 

detaljerna för att kunden själv ska kunna medverka i värdeskapandet och sin egen upplevelse 

är viktigt för att café. Om en kund besöker caféet för att studera kan internetuppkoppling, 

funktionell belysning och avskildhet vara av värde samtidigt som om en kund endast vill 

besöka ett café för upplevelsens skull har andra preferenser. En unik miljö som stimulerar alla 

sinnen och en exceptionell presentation av det som ska förtäras kanske är väderhöjande för 

denna kund. Detta kräver en flexibel verksamhet på detaljnivå och att dessa detaljer ändå 

skapar ett enhetligt koncept som är unikt för just det specifika caféet. I ett långsiktigt 

perspektiv kan detta ökade fokus på den unika upplevelsen för att café var ett sätt att behålla 

en konkurrenskraftig position på denna marknad.  

 

6.3 Vidare studier 

Vi finner övrigt att önska gällande teorier om interaktionen mellan priset och 

upplevelseskapandet då detta belyses knapphändigt av andra forskare inom 

upplevelseteoriområdet. Eftersom vi har funnit indikationer på att priset kan vara en faktor av 

betydelse i upplevelseskapande menar vi att detta fenomen ar intressant att studera vidare för 

att undersöka attityder och hantering av detta i både en likande kontext och andra 

sammanhang. Vidare ser vi även att personalens uppfattning om deras bidrag till en 

verksamhet och hur de ser sig bidra till både värde- och upplevelseskapande. Det kan vara 

intressant att exempelvis studera om de har samma syn på detta som deras ledare eller chef 

har. Vidare kan även studier genomföras i olika kontexter för att undersöka om det finns 

samband mellan upplevelsecentrerade verksamheter och företagens lönsamhet. 

 

Det kan även ses av intresse att undersöka vidare vilka aspekter som både från ett företags- 

och kundperspektiv ses som grundläggande, mervärde bidragande och överraskande. Detta för 

att tydligare åskådliggöra vad som faktiskt skapar en upplevelse och hur man kan skapa värde 

genom detta. En experimentellstudie med en jämförelse mellan ett café med fokus endast på 

de upplevelseskapande aspekterna men med låg kvalitet på fikaprodukterna och ett café med 

mycket hög kvalitet på det som serveras men med inget fokus alls på upplevelseskapande 

utöver produkten i sig. Detta kan åskådliggöra vad kunden faktiskt prioriterar i ett cafébesök 

och om båda caféerna kanske kan skapa värde för olika typer av kunder. Att undersöka 

individens koppling till caféer är även något vi anser som ett intressant studieområde för 

framtida forskning. Då kan man exempelvis undersöka individers identitetsskapande 

skapande relation till om, vilka och hur de besöker olika caféer. Vidare kan även ett cafés 

varumärke sättas i relation till hur olika individer uppfattar värdet av ett cafébesök och om 

olika varumärken han ha olika effekt på värdeskapandet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till caféansvariga 
 

Nedan följer de intervjuteman som användes i intervjuerna hos caféerna med respektive 

frågas vikt i datainsamlingen. Direkta frågor om upplevelseskapande har medvetet undvikits 

för att, som vi nämnt i metodkapitlet, inte påverka respondenternas svar och syn på 

verksamheten. Därefter följer de intervjufrågor som vi ställde till caféernas kunder. Dessa 

ställdes mer eller mindre exakt till skillnad från företagsintervjuerna där den medverkande 

ibland har kommit in på andra teman under tidigare ställda frågor.  

 

Intervjuteman 
 

Inledande företagsinformation 

Berätta lite om er företagsidé! (För att få personen att prata fritt om verksamheten och dess 

fokus. Denna fråga kan ge en vink om vad företagsrepresentanten anser vara viktigast i 

företagets erbjudande till sina kunder). 

 

Berätta om hur och till vilka ni marknadsför er! Varför? (För att få en uppfattning om 

företagets segmentering och vilka de tror attraheras av det de erbjuder). 

 

Kundvärdeskapande och anpassning 

 

Vad tror du kunden efterfrågar från ett café? (För att få fram vad företaget tror kunden 

värdesätter vid ett cafébesök). 

 

Vad tycker du kunden ska få ut av ett besök hos er? (För att den medverkande ska berätta om 

hur de arbetar och vad de fokuserar på för att skapa kundvärde) 

 

Vem ansvarar för att det ska bli så? (Svaret berättar om caféets interna organisation och 

huruvida synsättet på kunden som medproducent vid besöket används eller ej). 

 

Varför tror ni att kunden väljer ert café? (Belyser hur deras erbjudande urskiljer sig mot 

konkurrenternas). 

 

Vilket intryck vill ni att kunden ska få av mötet med personalen? (Visar hur företaget ser på 

kundmötet och service). 

 

Hur säkerställs detta? (Visar hur företaget arbetar med interaktioner mellan kund och 

personal). 

 

Varför tror ni att kunderna kommer tillbaka till café? (Belyser dels vad de tror kunden minns 

av besöket på deras café samt vad de erbjuder för att få kunden att återkomma). 

 

Vad vet ni om era kunder? (Berättar om kundundersökningar görs och hur företaget ser till 

kundernas behov). 

 

Återspeglar detta sig i er verksamhet, i så fall hur? (Finns en koppling mellan kundkännedom 

och verksamheten?) 

 

Anpassar ni er till varje specifik kund? (Använder sig företaget av masskundanpassning och 

ser de till kunders individuella behov. Är varje besök unikt?). 
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Hur hanterar ni eventuella missöden? (Berättar om kundbemötandet och eliminering av 

negativa signaler). 

 

Pris och Produkt 

Vad tror ni kunden betalar för? (Utreder vilket värde som finns i erbjudandet). 

 

Berätta om vilken betydelse du tror att produkten har för kunden? 

 (Förklarar hur stor del av erbjudandet som produkten representerar samt vad caféerna ser 

som produkt). 

 

Lokalerna och stimuli 

Hur har ni utformat lokalen? Varför ser det ut så här? (Få den medverkande att öppet berätta 

om lokalen och tanken bakom dess utformning). 

 

Hur vill ni att kunden ska uppfatta miljön? Hur tror du att kunden påverkas av den? (Omfattar 

stimuli och reaktioner på omgivande intryck). 

 

Vilka praktiska funktioner finns i lokalens utformning? (Berättar om strategier med lokalens 

utformning för att verksamheten ska fungera i praktiken. Få den medverkande att reflektera 

över flöden och funktioner för både kunder och medarbetare).  

 

Vad anser du som lokalernas fördelar och problem? (För att få fram det den medverkande ser 

som positivt samt vad i lokalen som kan påverka den dagliga verksamheten negativt). 

 

Beskriv hur du uppfattar stämningen i caféet och varför tror att det är så? (Belyser den mer 

känslomässiga aspekten av caféverksamheten samt hur den påverkar kunder och personal). 

 

Berätta om hur tror du uppfattar caféets läge? (Undersöker hur detta påverkar verksamheten 

och intrycket av denna samt kundbeteende). 

 

Är det något du avslutningsvis vill tillägga? (Möjliggör för den medverkande att fritt delge 

ytterligare information dels för att inkludera saker som de medverkande ser som relevanta 

som vi inte inkluderat i frågorna, för att den medverkande får en möjlighet att göra ett rättvist 

intryck av verksamheten samt för att låta den medverkande komplettera tidigare svar). 
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Bilaga 2: Intervjuguide till cafébesökarna 

 
Varför går du och fikar idag? (Kundbeteende och intentioner) 

Varför vald du det här stället? (Kundbeteende och intentioner) 

Har du varit här förut? (Kundbeteende och intentioner) 

Vad tycker du är viktigt vi ett cafébesök och varför? (Vad ger kunden värde vid ett cafébesök) 

Hur var det att välja och beställa fikat? (Praktisk funktion och utbud) 

Berätta om hur du upplever lokalen? (Upplevelserummets påverkan på besöket) 

Hur upplevde du bemötandet från personalen? (Vad interaktionen med personalen ger för 

intryck) 

Påverkas du av andra kunder? (Medkonsumenters inverkan på kundens besök) 

Ser du några fördelar och nackdelar som påverkar besöket? (Belyser ytterligheter som kunden 

uppfattar vid besöket, signaler och kontaktpunkter) 

Vad tar du med dig härifrån? (Ger en sammanfattande beskrivning och en uppfattning om vad 

det slutliga värdet är) 

 

 


