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SAMMANFATTNING  
 
Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och 

konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och 

samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. 

Syftet med studien är därmed att generera kunskap till ämnesområdet 

varumärkeskommunikation, genom att undersöka hur arkitekt-och designbyråer, på 

uppdrag av tjänsteföretag, strategiskt planerar utformningen av servicelandskap för att 

stärka kundens varumärke. För att undersöka detta har en kvalitativ ansats tillämpats i 

form av semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att en grundförutsättning för 

att arkitekt-och designbyråerna ska kunna förmedla en representativ bild av varumärket 

är att de bildar sig en förkunskap kring företaget och dess varumärke. Det har även 

framkommit att flera strategier kombineras vid planering av servicelandskapets 

utformning. Där upplevelsen och dess påverkan genom stimulering av sinnen, samt 

upprepning av företagets visuella uttryck och budskap i den rumsliga miljön visat sig 

vara viktiga strategier för att kunna stärka ett varumärke i servicelandskapet.  

 

Nyckelord: Varumärkeskommunikation, servicelandskap, rumslig miljön, fysisk 

omgivning, tjänsteföretag, upplevelser, varumärkesidentitet, att stärka ett varumärke 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The servicescape and its design, where the company's services are produced and 

consumed, have become increasingly important from a marketing perspective. 

One reason is that the place can be used to create positive experiences for the guests, 

while also serving as an effective communication channel to communicate the brand. The 

aim of the study is therefore to generate knowledge in the field of brand communication, 

by exploring how architect- and design agencies, on behalf of service companies, 

strategically plan the design of the servicescape to strengthen the customer's brand. To 

explore this, a qualitative approach has been applied in form of semi-structured 

interviews. The results of the study show that one essential condition for the architect- 

and design agencies to be able to communicate a representative image of the brand, is 

that they gain an informed understanding of the company and its brand. It has also been 

found that several strategies are combined when planning the design of the 

servicescape. The experience and its influence through stimulation of the senses, as well 

as repetition of the company's visual expressions and messages in the spatial 

environment, have been found as important strategies for strengthening a brand in the 

servicescape.  

 

Key words: Brand communication, servicescape, spatial environment, physical 

surrounding, service companies, experiences, brand identity, to strengthening a brand 
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1. INLEDNING 
 

 

 

Vad händer med ett rum när mer dagsljus tillsätts? Kan materialet påverka 

graden av tillfredsställelse hos kunden? Hur påverkar interiören kundens 

totala upplevelse av en tjänst? Hur påverkas varumärket av dessa beslut 

och hur kan egentligen ett företag förmedla vad de står för i den rumsliga 

miljön där företagets tjänst produceras och levereras? 
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1.1. BAKGRUND 

Företagens varumärken blir allt viktigare för kunder. Exempelvis handlar det inte längre 

bara om att få ett städat rum och en bekväm säng för natten när du bor på hotell 

(Freund de Klumbis 2004, s. 1). På samma sätt krävs det mer av ett restaurangbesök än 

att maten ska vara god och mättande (Park 2004, s. 88-89; Mossberg 2003, s. 126). I takt 

med att marknaden har skiftat från ett varudominant till ett tjänstedominant perspektiv 

har ett större fokus riktats mot utbytesprocessen med slutkunderna (Vargo & Lusch 

2004, s. 1–2; Teufel & Zimmermann 2015, s. 233). I samband med detta skifte har 

kunderna skapat nya behov som består av att erhålla minnesvärda upplevelser i 

utbytesprocessen som sträcker sig förbi kärnproduktens egenskaper, varpå tjänsten i sig 

inte längre är ett tillräckligt starkt motiv för att ensamt påverka slutkundernas köpbeslut 

(Terblanche & Boshoff 2004, s. 1; Ingenhoff & Fuhrer 2010, s. 83–84; Svedberg 2014, s. 75). 

Vidare präglas den tjänstedominanta marknaden av att slutkunderna blivit en allt större 

del av värdeskapandet (Vargo & Lusch 2004, s. 1–2; Teufel & Zimmermann 2015, s. 234) 

där slutkundens upplevelser av tjänsten till stor del påverkar deras uppfattning av 

varumärket (Svedberg 2014, s. 74–75).  

 

Platsen där upplevelsen av tjänsten sker har kommit att kallas servicelandskapet, ett 

begrepp som myntades av Booms och Bitner (1981, se Nilsson & Ballanty 2014, s. 374), 

vilket är den fysiska plats och dess rumsliga utformning där tjänsten produceras och 

konsumeras. Servicelandskapet kan användas för att forma slutkundernas förväntningar 

om vad företaget erbjuder samt påverka graden av tillfredsställelse vid upplevelsen av 

tjänsten (Harrell et al. 1980; Booms and Bitner, 1981; Bitner, 1990, se Nilsson & Ballantyne 

2014, s. 374). Holmqvist (2018) menar vidare att platsen där tjänsten konsumeras visat sig 

vara en mycket värdefull marknadsföringskanal för att stärka varumärket, detta 

eftersom att uppfattningen av varumärket påverkas av upplevelsen som sker i 

servicelandskapet och som till viss del kan kontrolleras av företaget.  

Många företag använder sig primärt av digitala kanaler för att marknadsföra sitt 

varumärke (Rosa 2014, s. 34; Kongsted 2018). Det har dock framkommit att 

marknadsföring genom digitala kanaler inte längre är lika effektivt och lönsamt för 

företag som tidigare (Grönroos 2008, s. 39). Detta eftersom att all denna digitala 

marknadsföring leder till ett enormt överflöd av information, intryck, och valmöjligheter 

av likartade tjänster för slutkunderna att välja mellan (Rosa 2014, s. 34; Tillväxtverket 



3 

2017, s. 14; Kongsted 2018; Lesley 2018). Detta så kallade informationsbrus förklaras i en 

studie av Novus, vara anledningen till att allt fler kunder är negativt inställda eller 

likgiltiga till digital reklam (Hartelius 2018).  

 

Problemet som uppstår för företagen är således att det inte längre är lika effektivt att 

kommunicera varumärket till slutkunderna genom de digitala kanalerna, en utmaning 

som för tjänsteföretag är än mer komplex, då uppfattningen och utvärderingen av ett 

varumärke i första hand sker i samband med att slutkunden upplever och konsumerar 

tjänsten (Grönroos 2008, s. 64). I en rapport utförd av Tillväxtverket (2017) fastställs det 

att för tjänsteföretag, exempelvis de som verkar inom hotell och restaurangbranschen, 

är det inte den digitala kundupplevelsen som står i centrum. De deltagande 

tjänsteföretagen i rapporten anser istället att de behöver hitta andra vägar som är mer 

riktat mot upplevelsen som skapas tillsammans och i samspel med kunden 

(Tillväxtverket 2017, s. 20).  

 

Det krävs således att tjänsteföretag prioriterar plattformar som möjliggör skapandet av 

positiva upplevelser som i förlängningen stärker varumärket (Keller 2009 s. 152; 

Andersson, Eek & Pihlsgård, 2010, s. 113; Rosa 2014, s. 122; Tillväxtverket 2017 s. 20). Genom 

att planera utformningen av servicelandskapet kan företag påverka slutkundens 

upplevelse (Mossberg 2003, s. 122), samtidigt som platsen kan fungera som en viktig 

kommunikationskanal för företag för att förmedla en representativ bild av varumärket 

(Grönroos 2008, s. 128). Tjänsteföretagen behöver således se den rumsliga miljön där 

tjänsten produceras och levereras som en strategisk investering i syfte att den ska bidra 

till ett starkare varumärke (Visionarkitekt 2019). Genom att anlita en arkitekt- och 

designbyrå kan servicelandskapet utformas på ett sätt som möjliggör för slutkunden att 

fysiskt uppleva varumärket och identifiera sig med det (ibid.), samtidigt behöver dessa 

byråer kunna strukturera och systematisera sitt arbete så att uppdragsgivarens 

estetiska och funktionella behov möts (Eiserman & Zimmerman 2017, s. 25). Arkitekt- och 

designbyråerna behöver således ta hänsyn till flera aspekter vid utformningen av den 

rumsliga miljön för att kommunicera och stärka tjänsteföretagets varumärke, där 

uppdragsgivaren och slutkunden involveras i denna komplexa process (Visionarkitekt 

2019; Eiserman & Zimmerman 2017, s. 25).  
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1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att generera kunskap till ämnesområdet 

varumärkeskommunikation. Detta görs genom att undersöka hur arkitekt-och 

designbyråer, på uppdrag av tjänsteföretag, strategiskt planerar utformningen av 

servicelandskap för att stärka tjänsteföretagens varumärken genom att besvara 

forskningsfrågan: 

 

-  Hur strategiskt planerar arkitekt- och designbyråer utformningen av servicelandskapet 

för att stärka sina kunders varumärken? 

1.3. DISKUSSION 

Uppsatsens fokus är att studera hur arkitekt- och designbyråer strategiskt planerar 

utformningen av tjänsteföretagens servicelandskap, då detta är centralt för att stärka ett 

varumärke. Lacourt (2018) menar att en av de viktigaste faktorerna som framgångsrikt 

kan stärka ett varumärke, är att investera i nya sätt att attrahera slutkunderna på i den 

rumsliga miljön. Iglesias, Markovic och Rialp (2019, s. 343) förklarar att det för 

tjänsteföretag är upplevelsen i servicelandskapet som är av central betydelse för att 

attrahera kunder, vidare menar Das, Agarwal, Malhotra och Varshneya (2019, s. 479) att 

om upplevelsen värderas positivt är sannolikheten större att slutkunden får en positiv 

uppfattning av varumärket. Genom att planera och utforma servicelandskapet har 

arkitekt- och designbyråer möjlighet att påverka slutkundens upplevelse, samtidigt som 

flera forskare menar på att servicelandskapet kan fungera som en 

kommunikationsplattform för att åskådliggöra sin varumärkesidentitet (Sherry 1998; 

McAlexander & Schouten 1998, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 183). Dels eftersom 

det är i servicelandskapet som slutkunden i huvudsak integrerar med varumärket, dels 

då de synliga faktorerna i ett servicelandskap kan kommunicera ledtrådar om tjänstens 

erbjudande samt varumärkets önskade associationer (Kent 2007, s. 735). Det har även 

visat sig att interiören fått en allt större betydelse i den rumsliga miljön, varpå fler 

tjänsteföretag med hjälp av arkitekt- och designbyråer arbetar strategiskt med att 

planera utformningen av servicelandskapet (Mossberg 2003, s. 129)  
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Ovanstående understryker relevansen i att använda servicelandskapet som en plattform 

för att stärka tjänsteföretagens varumärke. Då det är arkitekt- och designbyråerna som 

på uppdrag av tjänsteföretagen planerar utformningen blir det således av vikt att förstå 

vilka strategier byråerna använder sig av. Detta eftersom det kan bidra till kunskap och 

förståelse inom området varumärkeskommunikation genom en rumslig miljö, både för 

tjänsteföretag samt andra arkitekt- och designbyråer i branschen. Genom att kartlägga 

de strategier som används fungerar föreliggande studie som ett bidrag till att 

uppmärksamma betydelsen av servicelandskapet som kommunikationsverktyg, 

samtidigt som studien är ett bidrag till forskningsområdet varumärkeskommunikation. 

 

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Studien är begränsad till att undersöka hur plattformen servicelandskapet kan användas 

för att stärka tjänsteföretagens varumärken. Motiveringen bakom avgränsningen till 

servicelandskapet grundar sig i den komplexitet som uppstår för tjänsteföretag då 

uppfattningen och utvärderingen av ett varumärke i första hand sker i samband med att 

slutkunden upplever och konsumerar tjänsten. Det är således särskilt intressant att 

undersöka samt avgränsa studiens omfattning till att behandla tjänsteföretag som 

verkar inom servicesektorn, det vill säga på plats i ett servicelandskap, då slutkundens 

uppfattning av varumärket grundar sig på den upplevelse som sker vid konsumtion av 

tjänsten.  

 

Vidare avgränsas studien till att enbart undersöka servicelandskapets utformning och 

hur arkitekt- och designbyråer arbetar med denna för att stärka sina kunders 

varumärken. Denna avgränsning grundar sig i, att det för tjänsteföretag inom 

servicesektorn är av särskild relevans att lägga vikt på den visuella omgivningen, vilket 

innebär att studien inte kommer att behandla faktorer som ej innefattas av denna 

avgränsning. Studien är avgränsad till att endast undersöka tjänsteföretagens 

varumärken, och hur arkitekt- och designbyråerna arbetar med att stärka dessa, med 

härledning till den presenterade situationen i ”1.1. Bakgrund”. Tjänsteföretagens 

varumärken benämns i denna uppsats även som uppdragsgivarens varumärke för att 

tydligare skilja mellan arkitekt- och designbyrå och uppdragsgivaren.  



6 

Inom ramen för föreliggande studie undersöks arkitekt- och designbyråernas strategier 

för att stärka sina kunders varumärken på en övergripande nivå. Därav behandlas ej 

specifika fall vad gäller dess möjliga begränsningar eller möjligheter som kan tänkas 

uppstå under särskilda omständigheter. 
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2. TEORI 
 

 

Kapitlet inleds med en redogörelse för begreppet varumärke, följt av 

Bitners ramverk för att förstå servicelandskapet och dess utformning. 

Vidare redogörs för upplevelsen i servicelandskapet där litteratur och 

tidigare forskning ligger till grund, följt av en presentation för strategin 

sinnesmarknadsföring. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen, följt av den teoretiska syntesen på vilken 

uppsatsen vilar. 
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2.1. ATT STÄRKA ETT VARUMÄRKE 

American Marketing Association definierar varumärken som: ”A name, term, sign, symbol, 

or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one 

seller or a group of sellers and to differentiate them from those of competitors” (Dahlén 

& Lange 2009, s. 230). Varumärken beskrivs vara en värdefull resurs för företag för att 

skapa konkurrensfördelar, inte minst eftersom de är svåra för konkurrenterna att imitera 

till skillnad från de tekniska eller rent visuella egenskaper av en tjänst eller produkt 

(Teece 2000, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 176). Det som kännetecknar starka 

varumärken är enligt Frankelius, Norrman och Parment (2015, s. 291) att de har en 

attraktiv produkt samt att varumärket har en tydlig inriktning, ett stort engagemang och 

gott om resurser. Enligt författarna gäller det även att leverera en samstämmighet och 

kontinuitet kommunikationskanalerna emellan, då olika budskap i olika kanaler riskerar 

att förvirra slutkunderna. Vidare förklarar författarna att varumärkets kärnvärden måste 

vara sanna och återspeglas i hela organisationen, samt att ett starkt varumärke skapar 

en känsla av välmående och framgång som tenderar att sprida sig till anställda (ibid.). 

Frankelius, Norrman och Parment (2015, s. 294) menar att de anställdas stolthet och 

positiva attityder förs vidare i deras kommunikation med kunderna. 

  

Detta betyder att det krävs en bakomliggande förståelse för de underliggande 

associationerna för att lyckas skapa ett starkt varumärke (Ibid, s.293). Genom att koppla 

olika associationer till varumärken kan slutkunden särskilja alternativen som finns på 

marknaden, därav fungerar varumärken som en form av hjälp till slutkunderna för att 

fatta beslut (Dalhén & Lange 2009, s.229-230). Varumärken beskrivs även vara det mest 

centrala verktyget för marknadsförare, och bör enligt Dalhén och Lange (2009, s. 299) 

användas i marknadskommunikationen för förmedla varumärkesidentiteten så att rätt 

associationer till varumärket kan skapas. Författarna förklarar vidare att det är genom 

marknadskommunikationen som marknadsföraren kan påverka de associationer som 

kopplas till varumärket (Dalhén & Lange 2009, s. 12). För att göra detta krävs dels en god 

förståelse för slutkundens behov och beteende, dels en bra överblick över vad 

konkurrenterna gör, detta för att kunna vara konkurrenskraftiga genom att ladda 

varumärket med relevanta och unika associationer (Dalhén & Lange 2009, s. 16).  
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För att lyckas uppnå hållbara ett starkt varumärke behöver varumärkeslojalitet erhållas 

vilket är svårt för företag att kontrollera eftersom slutkunderna har en väldigt stor roll i 

lojalitetsbyggandet (Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 175). Enligt Treffner (2011, s. 15) 

krävs två saker för att ett varumärke skall kunna skapa en stark lojalitet. Dels genom att 

det budskap varumärket förmedlar ska motsvara slutkundens behov i en så hög 

utsträckning som möjligt, dels genom att varumärket bör vara ensamt om att motsvara 

de behoven. Ponsonby-Mccabe och Boyle (2006, s. 175) menar dessutom att det är 

genom upprepad konsumtion av ett varumärke som varumärkeslojalitet kan uppnås, 

huruvida slutkunden väljer att fortsätta konsumera ett varumärke påverkas dock av 

varumärkesimage, och vidare slutkundens upplevelse av varumärket. 

 

2.1.1. VARUMÄRKESIDENTITET 

Varumärkesidentitet representerar företagets vision, mål och värderingar och beskrivs 

som en unik samling av varumärkesassociationer som marknadsförare försöker skapa 

och upprätthålla som en strategi för att differentiera sig från konkurrenterna (Aaker 

1996, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 178). Enligt Brown et al. (2003, se Ponsonby-

Mccabe & Boyle 2006, s. 179) har slutkunderna tidigare agerat som passiva mottagare till 

de associationer som kopplas till varumärkesidentiteten, detta är dock inte längre fallet, 

även om det är företaget som skapar varumärkesidentiteten så kan de inte kontrollera 

ryktet eller den image av varumärket som allmänheten har. 

  

Varumärkesimage formas både kognitivt och emotionellt av slutkunderna genom den 

marknadskommunikation och information som företaget sänder ut om varumärket 

(Kapferer 2012, s. 367). Det är företaget som ansvarar för att skapa förutsättningar för 

vad ett varumärke skall associeras med, samt försöka implementera dessa associationer 

hos slutkunderna genom effektiv kommunikation (Grönroos 2008, s. 327). Det är således 

viktigt för företag att förmedla varumärkesidentiteten på ett representativt sätt, så att 

slutkundens uppfattning och image av varumärket stämmer överens med företagets 

varumärkesidentitet (Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 179). Om detta uppnås är det 

större sannolikhet att associationerna som skapas är positiva vilket i förlängningen kan 

bidra till att varumärket stärks genom bland annat positiva rekommendationer (ibid.). 
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2.2. SERVICELANDSKAP 

Begreppet ”Servicescape”, eller Servicelandskap, myntades för första gången 1981 av 

Booms och Bitner i boken “Marketing strategies and organizational structures for service 

firms” (Nilsson & Ballanty 2014, s. 374). Begreppet kan förklaras som den fysiska 

omgivning i vilken ett företags tjänster produceras, levereras och konsumeras inom 

(Bitner 1992, s.57). För tjänsteföretag är det inom denna fysiska omgivning som 

interaktionen mellan kunden och företaget i första hand sker, varpå servicelandskapet 

har en stor påverkan på kundens uppfattning om både företaget samt tjänsten (Bitner 

1992, s. 57). Bitner argumenterar för att den rumsliga miljön bör stötta de behov och 

preferenser som både de anställda och slutkunderna har, men att detta är svårt då den 

optimala designen för en grupp kanske inte är den mest optimala för en annan. Bitner 

beskriver hur tidigare forskning framlägger att de anställda och slutkundernas behov 

och önskemål på den fysiska omgivningen skiljer sig åt (Baker, Berry & Parasuraman 

1988, se Bitner 1992, s. 61). Samtidigt argumenterar Bitner (1992, s. 58) för att de anställdas 

roll och dess påverkan av servicelandskapets utformning inte fått tillräckligt stor 

uppmärksamhet i forskningen. För att åskådliggöra hur de anställda samt slutkunders 

uppfattningar, och vidare beteenden, påverkas av servicelandskapets fysiska omgivning 

utvecklade Bitner ett ramverk (se figur 1). Detta ramverk förklarar vilka beteenden som 

skapas, samt hur och varför tjänsteföretag skall agera på olika sätt vid planering av 

servicelandskapets utformning för att lyckas uppnå interna organisatoriska mål samt 

externa marknadsföringsmål (Bitner 1992, s. 58–59). 

  

2.2.1. FYSISKA OMGIVNINGSDIMENSIONER  

Servicelandskapet och dess fysiska omgivning är enligt ramverket indelat i tre 

dimensioner; atmosfäriska förhållanden, rumslig layout samt tecken, symboler och 

artefakter (Bitner 1992, s. 65). Bitner (1992, s. 66) beskriver atmosfäriska förhållanden som 

bakgrundsfaktorer vilka kan komma att påverka de fem sinnena som exempelvis 

temperatur, ljussättning, ljud, musik och lukt. Vidare beskriver Bitner att det första steget i 

att utforma ett servicelandskap handlar om att identifiera de önskvärda beteenden 

företaget har för både de anställda samt slutkunderna, samt fastställa de strategiska 

mål som företaget hoppas åstadkomma genom den rumsliga miljön. För att 

åskådliggöra två exempel på atmosfäriska förhållanden har Milliman (1982, se Bitner 
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1992, s. 66) illustrerat hur musik-tempot i en restaurang kan påverka hur länge 

slutkunderna stannar och hur mycket pengar som spenderas. Samtidigt förklarar Baker 

(1986, se Mossberg 2003, s. 112) hur de atmosfäriska dimensionerna endast 

uppmärksammas av slutkunderna vid det extrema, exempelvis när det är väldigt hög 

eller låg musik, till skillnad från om det skulle vara behaglig ljudnivå.  

 

 
 

Figur 1. Ett ramverk för att förstå omgivnings- och användarrelationer i tjänsteföretag. 

Översatt och något förenklad modell av Bitner (1992). 

 

Rumslig layout och funktionalitet i servicelandskapet refereras till interiörens storlek och 

former samt hur möblemanget är anordnat (Bitner 1992, s. 66). Vilket Baker senare (1986, 

se Mossberg 2003, s. 112) benämner som designfaktorer. Baker menar att dessa visuella 

tecken tydligare uppfattas av, och vidare påverkar de anställda och slutkunden mer än 

de atmosfäriska faktorerna. Bitner (1992, s. 66) beskriver hur tecken, symboler och 

artefakter kan fungera som explicita kommunikationsverktyg och som implicita ledtrådar 

för att signalera företagets normer och värderingar. Exempelvis kan kvaliteten på 

material eller skyltar kommunicera en viss symbolisk mening och skapa ett övergripande 

estetiskt intryck i servicelandskapet. Vidare kan dessa ledtrådar och signaler fungera 

som ett verktyg för att kommunicera önskade associationer till varumärket (ibid.). För att 

exemplifiera hur symboler kan förmedlas inom en restaurang och vidare kommunicera 

företagets erbjudande; om restaurangen har vit klädsel på borden och svag belysning är 
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det ett tecken på bra service och höga priser medan plastmöbler och stark belysning 

symboliserar motsatsen (ibid.). De atmosfäriska förhållandena, den rumsliga layouten 

samt de tecken, symboler och artefakter som finns i den fysiska omgivningen skapar var 

för sig eller tillsammans en holistisk uppfattning, vilket vidare formar slutkundens 

allmänna uppfattning om tjänsten och vidare företaget (ibid.). 

  

2.2.2. REAKTIONER OCH BETEENDEN 

Ramverket beskriver hur ovanstående tre dimensioner i den fysiska omgivningen skapar 

kognitiva, emotionella och fysiologiska reaktioner hos de anställda och slutkunden, som i 

förlängningen påverkar deras beteenden (Bitner 1992, s. 65–67). Ramverket beskriver 

olika kognitiva reaktioner, som innefattar hur information tas emot och bearbetas, vilka i 

sin tur påverkar uppfattningen om den fysiska omgivningen (Bitner 1992, s. 62–63). På 

detta sätt kan den fysiska omgivningen ses som ett kommunikationsverktyg som skapar 

mening genom ledtrådar i form av interiör som möjliggör för slutkunden att skapa en 

viss uppfattning om företaget, något som Ruesch och Kees (1956, se Bitner 1992, s. 62) 

kallar för ”object language”. Bitner (1992, s. 63) menar att servicelandskapet även kan 

framkalla två olika typer av emotionella reaktioner utifrån den fysiska omgivningen, 

dessa är känslan av tillfredsställelse eller missnöje samt graden av stimulans. För att 

demonstrera de fysiologiska reaktioner som kan uppkomma utifrån servicelandskapets 

utformning tar Bitner (1992, s. 64) upp exempel på hur hög ljudvolym, dålig luftkvalitet 

samt stark eller för svag belysning kan leda till fysiologiskt obehag hos slutkunden. 

  

Bitner (1992, s. 60–64) beskriver hur de kognitiva, emotionella eller fysiologiska 

reaktionerna i förlängningen leder till ett visst beteende hos de anställda och slutkunden 

gällande huruvida de väljer att närma sig eller undvika den omgivning de befinner sig i. 

Samtidigt som de sociala interaktioner som utspelar sig i servicelandskapet påverkas av 

den fysiska utformningen genom exempelvis kundernas möjlighet till att interagera med 

varandra och med de anställda. Servicelandskapet och dess fysiska 

omgivningsdimensioner har således en stark påverkan på de anställda och 

slutkundernas uppfattning och vidare upplevelse av tjänsten, eller arbetsplatsen, varpå 

det blir viktigt för tjänsteföretag att se över servicelandskapet och dess utformning ur ett 

strategiskt marknadsföringsperspektiv (ibid.).  
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Bitner framlägger att tjänsteföretag som utformas efter både de anställdas och 

slutkundernas beteenden och ageranden, är de servicelandskap som är de mest 

komplexa att utforma (Bitner 1992, s. 59). Bitner menar att servicelandskapets utformning 

bör baseras på åsikter och input från de som faktiskt brukar servicelandskapet, det vill 

säga de anställda samt slutkunderna (Bitner 1992, s. 68). Bitner förklarar vidare att de 

anställdas egna uppfattningar om det varumärke de jobbar för är av stor vikt, detta 

eftersom de anställdas uppfattning kan förmedlas till slutkunden på ett representativt 

sätt. I enlighet med detta menar Chernatony och Riley (1999, s. 7) att de anställda har ett 

stort inflytande på hur slutkunden uppfattar varumärket tack vare att det är dem som 

levererar tjänsten. Det är således av stor vikt att tjänsteföretagets personal trivs i 

servicelandskapet då detta bidrar till en positiv attityd gentemot slutkunden vilket i sin tur 

påverkar uppfattning av varumärket hos slutkund (ibid.). För att de anställda skall 

kommunicera den önskade varumärkesidentiteten krävs det att identiteten även måste 

kommuniceras internt inom organisationen, så att samtliga anställda är medvetna om 

vad varumärket står för (Aaker 1996, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 181). Enligt 

Mitchell (2002) är det tjänsteföretagets personal som i första hand levandegör 

varumärket, och att detta är den föreliggande anledning till att det är viktigt att lägga 

stor vikt på den interna marknadsföringen av varumärket i syfte att de anställda skall 

kunna associera sig med varumärket. 

 

2.3. DESIGNUPPLEVELSEN I SERVICELANDSKAPET  

“Upplevelseekonomi” är ett begrepp som myntades i slutet av 1990-talet av Pine och 

Gilmore (1998, se Svedberg 2014, s. 78) och bygger på att värdet av det som företaget 

producerar och levererar, och dess varumärke, blir mycket större om upplevelser skapas 

kring det (Svedberg 2014, s. 75–78). Vidare definieras en upplevelse enligt vad en 

människa uppfattar och känslomässigt värderar i den omgivning de befinner sig i 

(Nationalencyklopedin u.å.). Enligt Pine och Gilmore (1999, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 

2006, s. 180) har det under senare år uppstått ett ökat intresse hos företag inom 

tjänstesektorn att skapa unika upplevelser för att differentiera sig på marknaden. 

Författarna beskriver vidare att framgångsrika upplevelser är de som slutkunderna 

upplever som unika, minnesvärda och hållbara över tid och samtidigt vill rekommendera 

till andra (Pine & Gilmore 1999, se Pullman & Gross 2004, s. 553). Om fler rekommenderar 
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varumärket kan lönsamheten långsiktigt öka, varpå det förklaras vara av stor vikt för 

företag att arbeta mot att skapa en positiv upplevelse på den plattform där slutkunderna 

interagerar med varumärket (Svedberg 2014, s. 75–78). 

  

Genom att upplevelserna baseras på emotionella och personliga faktorer hos 

slutkunderna är det dock svårt för företag att styra utvärderingen av upplevelserna. 

Företagen kan däremot påverka slutkundens upplevelse genom att fokusera på vilka 

budskap som skall förmedlas i den fysiska omgivning där upplevelsen sker (Mossberg 

2003, s. 121). För att både förmedla rätt budskap och skapa positiva upplevelser har flera 

forskare visat på vikten av att konstruera väldesignade upplevelser för slutkunden 

genom att planera och tillsätta olika designelement i den fysiska omgivningen (Gobé & 

Zyman 2001; Davenport & Beck 2002; Pine & Gilmore 1998, se Pullman & Gross 2004, s. 

552). Oavsett om företag strategiskt planerar för respektive designkomponent eller inte 

så stimulerar och manipulerar samtliga komponenter slutkundens sinnen (Baraban & 

Durocher 2010, s. 83). Eftersom tjänsten i sig är immateriell och därav osynlig får de 

materiella och visuella faktorerna, som exempelvis interiören, i servicelandskapet en stor 

betydelse ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta för att utformningen i den rumsliga 

miljön kan kommunicera ledtrådar om varumärket och tjänstens erbjudande (Mossberg 

2003, s. 121). I en restaurang kan exempelvis interiören fungera som en visuell metafor för 

att förmedla vilken målgrupp företaget försöker attrahera, där estetiskt tilltalande 

interiör, ljudnivå, färgskala eller material kan fungera som verktyg för att kommunicera 

och förmedla tjänstens karaktär (Mossberg 2003, s. 109).  

 

2.4. SINNESMARKNADSFÖRING 

Sinnesmarknadsföring har fått en betydande roll för upplevelsen i servicelandskapet och 

förklaras enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2008, s. 37–40) som en strategi genom 

vilken företag kan skapa mervärde för slutkunden genom att integrera de mänskliga 

sinnena i marknadsföringen (Krishna & Schwarz 2014, s. 159). Genom att stimulera de fem 

sinnena, lukt, smak, hörsel, känsel och syn, kan företag påverka slutkundens beteende 

och grad av tillfredsställelse. Vidare beskriver Hultén et al. (2008, s. 19) att företag kan 

bygga upp och stärka sitt varumärke med hjälp av olika sinnesstrategier. För att lyckas 

med sinnesmarknadsföring krävs det dock från företagets perspektiv att definiera vilka 
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strategiska mål de vill uppnå, samt identifiera vilka sinnen som är lämpligast att 

stimulera för att nå respektive mål (Hultén et al. 2008, s. 45). Vart och ett av människans 

fem sinnen skapar antingen var för sig, eller tillsammans sinnesupplevelser (Hultén et al. 

2008, s. 28).  

  

2.4.1. KÄNSEL 

Inom marknadsföring har känsel varit ett sinne som länge negligerats, men som företag 

allt mer börjar inse betydelsen av att involvera i sin marknadsföring (Hultén et al. 2008, s. 

23, 140). Känselsinnet är även kallat det taktila sinnet, och är ett viktigt verktyg för hur 

slutkunden väljer produkter och tjänster då information såsom temperatur, form, vikt 

eller fasthet kan avläsas genom detta sinne (Hultén 2014, s. 23). Krishna (2010, s. 17) 

förklarar att den fysiska platsen har ett övertag gentemot digitala kanaler när det 

kommer till hur marknadsförare kan använda detta sinne. Bitner (1992, s. 64) tar upp ett 

exempel på detta genom att belysa hur snabbmatsrestauranger taktiskt väljer ut hårda 

stolar för att gästerna inom en rimlig tidsperiod skall lämna platsen, på grund av att den 

hårda sittplatsen leder till en känsla av obehag. Hultén et al. (2008, s. 145) framhåller att 

företag kan få slutkunden i en viss sinnesstämning med hjälp av olika material och 

ytskikt, exempelvis har naturliga material såsom läder visat att slutkunden känner sig 

mer avslappnad. 

 

2.4.2. LJUD 

Enligt Hultén et al. (2008, s. 21, 79) har ljud en betydande del i marknadsföringen för ett 

företags identitet och förklarar vidare att ljuden kan ta olika former, exempelvis jinglar, 

musik eller röster. Författarna förklarar vidare att vid användning av röster i 

marknadsföringen har tonläge visat sig ha stor betydelse för huruvida varumärket 

uppfattas som trovärdigt eller inte. Genom att exempelvis använda sig av musik med 

högt tempo i en restaurangs servicelandskap kan företaget påverka gästerna till att 

lämna platsen snabbare, och på så sätt ge utrymme åt nya gäster (Hultén et al. 2008, s. 

83). Företag kan påverka slutkundens sinnestillstånd gentemot ett varumärke genom 

användningen av ljud (Lindstrom & Kotler 2005, s. 38–39). Dock använder många företag 

ljud i sin marknadsföring utan någon bakomliggande strategi (Gobé 2001, se Zhang 2015, 

s. 60). 
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2.4.3. LUKT 

Begreppet ”scent marketing” har använts för att beskriva hur lukt används för att sätta 

ett humör, marknadsföra en produkt eller för att positionera ett varumärke (Vlahos 2007, 

se Krishna 2010, s. 75–76). Marknadsförare kan använda lukt dels genom de primära 

produktattributen, ex. parfym där doften är den största anledningen till att slutkunden 

köper produkten, dels genom sekundära produktattribut då den används för att särskilja 

varumärkets erbjudanden från konkurrenter (Krishna 2010, s. 76). En stor ökning av 

användandet för dofter i kombination med marknadsföring är genom att addera dofter i 

atmosfären i olika typer av servicelandskap (Kotler 1973, se Krishna 2010, s. 76). 

  

Behagliga dofter leder till positiva reaktioner hos slutkunden, vilket i sin tur leder till ett 

beteende av att närma sig, är doften däremot obehaglig resulterar detta till motsatt 

beteende (Krishna 2010, s. 78). I en studie av Martin et al. (2001, se Krishna 2010, s. 75) 

framgick det dock att människan generellt sätt underskattar sitt luktsinne. I en 

marknadsföringskontext kan ett beteende av att närma sig manifestera sig genom 

positiva kundbeteenden exempelvis genom att de spenderar mer tid och pengar i miljön 

eller att de återbesöker platsen (Krishna 2010, s. 77). 

 

2.4.4. SMAK 

Hultén et al. (2008, s. 118) menar att få företag fokuserar på smak inom marknadsföring. 

När det väl används är det ofta i form av beskrivande ord som kopplas till sinnet, 

exempelvis välsmakande, kryddstark och krämig (Hultén et al. 2008, s. 124). Hultén et al. 

(2008, s. 121–122) menar att smaksinnet är ett socialt sinne som inte upplevs till fullo i 

ensamhet. Författarna beskriver vidare att människor föredrar att äta tillsammans med 

andra och att smak således är en form av upplevelseskapare. Författarna fortsätter att 

förklara hur företag som inte har mat i fokus kan använda smaksinnet i sin 

marknadsföring genom exempelvis smakprovning. Att vi ”äter med ögonen” är ett 

välkänt begrepp som betyder att det även är viktigt att veta hur maten bör presenteras 

visuellt, då en tilltalande tallrik ökar aptiten och gör att salivutsöndring startar (Lönnquist 

2018). Även färger och formen på maten är alltså betydelsefulla faktorer som påverkar 

smaken (ibid.). 
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2.4.5. SYN 

Synen står för 70 procent av den information som når hjärnan (Hultén 2014, s. 201), och 

anses vara det sinne som är av störst betydelse för slutkundens sinnesupplevelse 

(Lindstrom & Kotler 2005, s. 18; Hultén et al. 2008, s. 97; Isacsson, Alakoski & Bäcke, 2009, 

s. 171). Det är således genom synsinnet som den initiala sammankopplingen mellan kund 

och varumärket skapas i servicelandskapet (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011, s. 100). 

Ackerman (1992, s. 215) konstaterar att det första som en kund ser är av stor betydelse 

och ligger till grund för kundens första intryck. Företag har således stor möjlighet att 

påverka vad kunden först ser genom att kommunicera en representativ 

varumärkesidentitet till nya samt befintliga kunder (Hultén 2014, s. 201). Nästan allting 

materiellt i en rumslig miljö kan ses som visuell design, då det i olika utsträckning 

inkorporeras med utformningen av servicelandskapet (Baraban & Durocher 2010, s. 83). 

Oavsett om besluten kring den visuella designen är medveten eller ej, fungerar den som 

ett verktyg som manipulerar sinnena (ibid.). För tjänsteföretag är den visuella 

omgivningen av stor relevans, framförallt inom servicesektorn där produktion och 

konsumtion sker på samma gång (Newman 2007, s. 15). Hultén et al. (2008, s. 99) 

identifierar belysning, golv, färg och väggar som viktiga faktorer i den fysiska 

omgivningen för att stimulera synsinnet. Vidare beskriver författarna att företag genom 

interiör och exteriör kan använda visuella attribut för att spegla varumärkets identitet. De 

visuella attributen kan delas in i tre kategorier: Design; Tema, färg och ljus; samt Grafik, 

interiör och exteriör (ibid.). 

  

Enligt Lindström och Kotler (2005, s. 8–39) har synsinnet länge varit det dominerande 

sinnet i marknadsföringssammanhang, dock finns ett allt större intresse av att lägga 

fokus på alla fem sinnena bland praktiker, forskare och konsulter (Hultén et al. 2008, s. 

159–160). I motsats till mass- och mikromarknadsföring strävar sinnesmarknadsföring 

mot långsiktiga mål med strategin att belysa ett företagets värderingar och identitet 

(Hultén et al. 2008, s. 18–19). Vidare redogör författarna att syftet med 

sinnesmarknadsföring även är att skapa och upprätthålla en varumärkesimage, det vill 

säga den bild av varumärket som slutkunden uppfattar. 
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2.5. TEORETISK RAMVERK 

Bitners ramverk illustrerar hur den fysiska omgivningens dimensioner, även benämnt 

som den fysiska omgivningen, i servicelandskapet kan ha en stark påverkan på 

slutkundens reaktioner. Dessa reaktioner förklaras i sin tur leda till ett avvikande eller 

närmande beteende gentemot servicelandskapet och företaget. Bitners ramverk har 

fokus på att beskriva hur slutkunden och de anställda påverkas av servicelandskapets 

fysiska omgivning samt hur företag bör tänka vid planering av servicelandskapets 

utformning. Dock redogör detta ramverk inte för ett konkreta strategier för hur denna 

planering skall gå till, samt saknar aspekten av hur kommunikation av varumärket bör 

användas i servicelandskapet. Sinnesmarknadsföring fungerar således som en 

kompletterande strategi vilken används för att påverka slutkundens beteende och grad 

av tillfredsställelse i servicelandskapet genom att stimulera olika sinnen. Hultén et al. 

presenterar flera exempel på hur de olika sinnena kan stimuleras för att väcka önskade 

känslor, men understryker att det sinne som anses ha störst betydelse för slutkundernas 

upplevelse och uppfattning av varumärket är synen. 

  

Att skapa unika upplevelser är en möjlighet att skapa mervärde för slutkunden och 

differentiera sig från konkurrenterna, samtidigt som väldesignade upplevelser har visat 

sig bidra till en mer positiv bild av varumärket. Detta innebär att upplevelsen av tjänsten i 

allra högsta grad påverkas av hur servicelandskapet är utformat, samtidigt som de 

visuella ledtrådarna genom interiören kan kommunicera vad företaget erbjuder och står 

för. Servicelandskapet kan således fungera som en visuell metafor för att förmedla 

varumärkets önskade identitet. Inom ramen för den presenterade teorin har således 

olika strategier tagits upp vilka kan användas för att stärka företagets varumärke i 

servicelandskapet, detta förhållande illustreras visuellt i nedanstående modell. 
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Figur 2. Teoretiskt ramverk. 

2.6. TEORETISK SYNTES 

Utifrån ovanstående presenterad teori är det av speciellt intresse att titta närmare på hur 

arkitekt- och designbyråerna planerar utformningen av servicelandskapet för att stärka 

sina kunders varumärken. För att underlätta utformandet av intervjuguiden har ett antal 

variabler valts ut baserat på den föreliggande teoretiska referensramen, vilka 

presenteras nedan. 

 

 
Figur 3. Teoretisk syntes. 
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3. METOD  
 

 

 

 

 

I följande avsnitt redogörs för de metodval som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis presenteras det vetenskapliga förhållningssätt som studien 

tillämpat, följt av presentation och motivering till vald forskningsansats 

samt forskningsdesign. Avslutningsvis framförs val och beslut kring urval. 

 



21 

3.1. METODOLOGI OCH VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur arkitekt- och designbyråer 

strategiskt planerar utformningen av servicelandskapet för att stärka sina kunders 

varumärken. Med strävan att framgångsrikt uppnå syftet har en kvalitativ 

forskningsmetod därmed applicerats, då svar på frågan kan besvaras genom tolkning 

av information som insamlats bestående av ord. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 390) 

karaktäriseras en kvalitativ forskningsmetod av att informationsinsamlingen består av 

ord. Genom en beskrivande karaktär ämnar studien skapa kunskap om 

servicelandskapets användningsområde gällande att stärka ett varumärke, och har 

således inneburit tolkning av studiens författare. Holme och Solvang (1997, s. 76) 

beskriver hur det inom kvalitativ forskning innebär att forskarnas egna tolkning och 

uppfattning ligger till grund för tolkning av exempelvis referensram, motiv och andra 

sociala sammanhang.  

  

Författarna till föreliggande studie anser att “ett starkt varumärke” bör betraktas som ett 

komplext socialt fenomen. Med härledning till studiens syfte har kvalitativ empiri 

insamlats baserat på en ontologisk ståndpunkt av karaktären konstruktionism. Denna 

ståndpunkt grundas på synen av att sociala fenomen kontinuerligt återskapas av sociala 

aktörer (Bryman & Bell 2013, s. 42–45, 391). Merriam (1994, s. 173) beskriver hur kvalitativ 

forskning baseras på tanken om att det finns flera olika verkligheter, och att världen 

således inte är objektivt utformad.  

  

Då studiens syfte är att undersöka hur arkitekt och designbyråer strategiskt planerar 

utformningen av servicelandskapet, är det informanternas upplevda situation som står i 

fokus, således motiveras studiens vetenskapliga förhållningssätt som hermeneutisk. 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (1999, s. 66) tillämpas det vetenskapliga 

förhållningssättet baserat på vad studien ämnar undersöka. Vidare redogör författarna 

en definition av begreppet hermeneutik som “en forskare som intresserar sig för 

människors livsvärldar och för hur människor upplever sin situation” (Bjereld, Demker & 

Hinnfors 1999, s. 66). Bjereld, Demker och Hinnfors (1999, s. 66) förklarar positivism som 

strävan efter att nå absolut kunskap genom att undersöka och jämföra vetenskapliga 

teorier mot det empiriska materialet. Detta innebär att föreliggande studie främst är av 
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hermeneutisk karaktär, men besitter även inslag av positivistiska element då empirin 

ställs mot teorin i analysen.  

3.2. FORSKNINGSANSATS 

Studien utgår ifrån ett abduktivt angreppssätt vilket enligt Lindström, Hane och 

Wenneberg (2014, s. 48) innebär att en deduktivt och induktiv ansats kombinerats. Enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 31) karaktäriseras en deduktiv ansats av att utgångspunkten för 

studien ligger i teorin varpå den insamlade empirin testas mot denna. Teorin ligger då 

även till grund för de frågeställningar som skapas inför empiriinsamlingen och styr 

således datainsamlingsprocessen (ibid.). Det innebär således att studien har inslag av en 

deduktiv ansats då studien föranletts av en uppsökning och inläsning av tidigare teori, 

forskning samt relevant litteratur inom ämnesområdet vilket möjliggjorde för studiens 

fortgång. Bryman och Bell (2013, s. 31) förklarar att forskare som utgår ifrån ett deduktivt 

angreppssätt deducerar en eller flera hypoteser som vidare testas mot verkligheten 

genom den insamlade empirin. Föreliggande studie saknar dock detta element som 

kännetecknar en deduktiv ansats, på så vis att den inte genomförts i syfte att bekräfta 

eller falsifiera hypoteser deducerade från teorin. 

  

Den induktiva ansatsen karaktäriseras genom att teorier framställs utifrån faktisk 

insamlad empiriska data, och kan således utmana befintliga teorier (Bryman & Bell 2013, 

s. 390). Bryman och Bell (2013, s. 32) menar att studiens resultat kopplas tillbaka till den 

teoretiska referensramen och ställs i relation till detta i analysen. Utgångspunkten i 

föreliggande studie ligger i att verkligheten, som presenteras via insamlad empiri, kan 

resultera i en generering eller komplettering av presenterad teori, varpå den även 

innehar induktiva inslag. Bryman och Bell (2013, s. 34) fortsätter med att beskriva att det 

inom ett induktivt angreppssätt är teorin som är resultaten av en forskningsansats. Detta 

är dock inte syftet för denna studie, varpå den inte heller kategoriseras som rent induktiv. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (1999, s. 84) konstaterar att en studie aldrig kan vara fullt 

induktiv, och förklarar detta genom att en forskare inte helt kan undvika viss 

förförståelse för det som undersöks (Holme & Solvang 1997, s. 94). Detta belyser 

ytterligare ett argument för att denna studien inte enbart kan ses som induktiv, då den 

utgått från tidigare teorier vilket resulterat i en förförståelse av ämnet. Den föreliggande 

studien kan således inte kategoriseras som enbart fullt deduktivt eller fullt induktivt, utan 
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har istället utnyttjat de två angreppssätten växelvis och ses således som ett abduktivt 

angreppssätt.  

 

3.3. FORSKNINGSDESIGN 

Med härledning till studiens forskningsfråga har en tvärsnittsdesign tillämpats. Denna 

design karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2013, s. 76–77) av att empirin samlas in från 

fler än ett fall för att upptäcka mönster. Motiveringen bakom valet av forskningsdesign 

ligger i studiens strävan om att visa på flera individers uppfattning och synsätt kring 

ämnet, vilket i sin tur ökar möjligheten för att finna en djupare nyanserad förståelse kring 

arkitekt- och designbyråernas strategiska tankesätt vid utformningen av 

servicelandskapet. Bryman och Bell (2013, s. 77) förklarar att en tvärsnittsdesign kan 

bidra till en “ökad möjlighet att generalisera resultatet till en större population”, detta är 

dock inte någonting som denna studie strävar efter att uppnå, då fokus i motsats ligger i 

att skapa djupare förståelse kring ämnet genom enskilda aktörers åsikter. 

3.4. FORSKNINGSMETOD  

Den forskningsmetod som använts för insamling av studiens empiri består av en serie 

semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013, s. 478) menar att semistrukturerade 

intervjuer karaktäriseras av ett antal specifika teman, som utgör grunden för den 

intervjuguide som utformas, samt som sedan används vid intervjuerna. Intervjuguiden 

skapar således en viss struktur för insamlingen av empirin, vilket kan vara positivt vid 

undersökning av fler än ett fall (ibid, s. 474). Föreliggande studie rymmer fler än ett fall, 

varpå författarna anser att semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide är 

den mest lämpade forskningsmetoden för att kunna jämföra den insamlade 

informationen. 

 

Trots att användandet av en semistrukturerade intervjuer bidrar till en något striktare 

struktur, i och med dess specifika teman, så menar Bryman och Bell (2013, s. 475–478) att 

denna typ av forskningsmetod skapar utrymme för att informanterna själv skall kunna 

utforma svaren som de själva önskar samt ta upp teman som de själva intresserar sig 

för. Då intervjuguiden har utformats på ett sätt som möjliggör för författarna, samt 

informanterna, att utveckla frågorna och svaren under intervjuns gång kan en djupare 
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förståelse skapas för arkitekt- och designbyråernas olika strategier vid stärkandet av 

sina kunders varumärken.  

 

3.5. URVAL 

Studiens population består av arkitekt- och designbyråer som på uppdrag av deras 

kunder utformar servicelandskapet med hjälp av arkitektur, design och andra 

atmosfäriska komponenter. Då den problematik som står till grund för studiens syfte 

berör tjänsteföretag vars interaktion med dess kunder främst sker i ett servicelandskap. 

För att hantera dessa utmaningar involveras ofta en andra part, vilka är olika typer av 

arkitekt- och designbyråer. Ett strategiskt, även kallat målinriktat, icke-sannolikhetsurval 

användes med härledning till studiens syfte och att detta förutsätter att de informanter 

som undersöks besitter speciell kompetens. Ett målinriktat urval innebär att urvalet 

varken sker slumpmässigt eller tillfälligt (Holme & Solvang 1997, s. 101; Bryman & Bell 

2013, s. 452). Istället gjordes urvalet systematiskt och målinriktat genom strategiskt 

definierade kriterier som valts ut baserat på grad av relevans för studiens syfte. Merriam 

(1994, s. 61) menar att målinriktat urval är passande i de fall då det är viktigare att erhålla 

undersökningsenheter som har insikt och kunskap om det valda ämnet, snarare än att 

de påvisar statistisk representativitet.  

 

Totalt kontaktades 15 stycken olika företag geografiskt belägna i Stockholm, vilka efter 

en mindre undersökning kunde bekräftas besitta den kunskap vilken enligt författarna 

ansågs nödvändig för att kunna få svar på frågorna kring det angivna ämnet. Målet var 

att få kontakt med ägare alternativt VD på arkitekt- och designbyråerna, detta för att 

hen mest troligt besitter kunskap om vem på företaget som kan representera arkitekt- 

och designbyrån i de frågor studien ämnar undersöka. Att använda sig av 

undersökningsenheter som på goda grunder kan antas besitta den kunskap om de 

företeelser som efterfrågas är enligt Holme och Solvang (1997, s.104) ett effektivt 

tillvägagångssätt för att öka informationsinnehållet. Författarna förklarar vidare att det i 

ett kvalitativt urval är en bra regel att ta med så många olika undersökningsenheter som 

möjligt, med målet att återge en så nyanserad bild av fenomenet som möjligt. Av de 15 

företag som kontaktades uppgav fem stycken att de ville medverka i en intervju, de fem 

byråer som valde att delta i studien är White Arkitekter, c/o Jannika, Whyte Lilja, Yellon 
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och Trigueiros. Dessa företag varierar i storlek och struktur från att vara enmansföretag 

till Skandinaviens största arkitektkontor, och utgör således studiens 

undersökningsenheter. Representanterna från respektive arkitekt- och designbyrå har 

olika ansvarsområden från ägare, till anställd, men med en gemensam nämnare att 

samtliga valts ut då de av ansvarig på företaget ansågs besitta den kunskap och 

erfarenhet för att besvara studiens frågeställningar. Respektive informant samt företag 

presenteras vidare under ”5.1. Presentation av företagen”. 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt, där det inledningsvis 

framgår hur information insamlats i form av primär- och sekundärdata. 

Därefter redogörs för genomförandet av intervjuerna följt av en 

beskrivning över hur empirin sammanställts och bearbetats. Slutligen 

diskuteras den kritik som riktas gentemot vald metod och tillvägagångssätt 

där resonemang kring studiens tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering 

och äkthet presenteras. 
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4.1. MATERIALINSAMLING 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 549–550) bör materialinsamlingsmetoden för kvalitativ 

forskning utgöras av både primärdata och sekundärdata, vilket innefattar både ny 

genererad information för den specifika studien i fråga, samt källor insamlade vid en 

tidigare tidpunkt.  

 

4.1.1. PRIMÄRDATA 

För att kunna utföra en kvalitativ studie, och få en övergripande förståelse för 

företagens strategier och arbetssätt, genomfördes semi-strukturerade intervjuer med 

företrädare från varje företag. Primärdata för denna studie utgörs således av 

informationsinsamlingen som baserats på dessa fem stycken intervjuer.  

 

4.1.2. SEKUNDÄRDATA 

De böcker, webbtidningar, vetenskapliga artiklar och andra dokument som använts för 

föreliggande studie har funnits genom elektroniska databaser eller genom Google 

Scholar, vilket är en sökmotor för vetenskapliga och akademiska webbkällor. För att 

finna rätt information för studien användes två olika typer av sökningsstrategier, varav 

en var nyckelordssökning. De nyckelord som användes för att finna sekundära data var 

till största del: “Varumärkeskommunikation”, “Varumärkesidentitet”, “Servicelandskap”, 

“Varumärkesupplevelse” och “Rumslig gestaltning”. I brist på relevanta källor som 

tillhandahöll tillräckligt med information utvidgades sökorden även till bland annat: 

“Interior Branding”, “Physical communication”, “Spatial design” och “Brand Identity 

through interior design”. Författarna använde i första hand databaser som Södertörns 

högskolebibliotek (SöderScholar), Business Source premier samt Google Scholar. Genom 

att följa referenserna i de texter som var av relevans, lokaliserades flertalet intressanta 

texter genom en så kallad kedjesökning. För att komplettera de webbaserade källorna 

med lämplig litteratur utfördes även fysiska sökningar i Södertörns högskolebibliotek 

samt Stockholms stadsbibliotek. Som förberedelse inför intervjuerna har även 

sekundärdata bestående av information om företagen inhämtats genom företagens 

hemsidor samt tidningsartiklar. 
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4.2. PILOTSTUDIE  

Bryman och Bell (2013, s. 276–277) beskriver att forskaren bör genomföra en pilotstudie 

innan den riktiga intervjuundersökningen för att säkerställa att innehållet av frågorna 

fungerar samt att intervjun som helhet blir bra. I syfte att testa ordningen, 

formuleringarna och innehållet av intervjufrågorna utfördes därmed en pilotstudie av 

studiens författare på en junior arkitekt på en Stockholmsbaserad arkitektbyrå. Efter 

pilotstudiens genomförande omformulerades utvalda frågor samtidigt som fler frågor 

tillkom i syfte att skapa mer öppna frågor, vilket ger utrymme för informanterna att 

svara i enlighet med deras egna intresse. Detta möjliggör i sin tur för att intervjuerna kan 

röra sig i olika riktningar och vidare ge den empiriska informationsinsamlingen en större 

bredd.   

4.3. GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER  

Företagen kontaktades initialt via e-mail där en kort presentation delgavs om syftet med 

studien, samt en motivering till varför deras medverkan skulle bidra till den information 

som eftersöktes. Tre av fem av de semi-strukturerade intervjuerna genomfördes på plats 

i respektive byrås lokaler, medan de resterande två skedde över telefon då det passade 

informanten bättre. Längden på intervjuerna varierade från 30 till 60 minuter. Samtliga 

intervjuer inleddes med frågan om informanterna godkände att samtalet spelades in, 

följt av ett erbjudande av anonymitet både för informanten samt för byrån. Därefter 

gavs en kort presentation av studien samt dess syfte. Till stöd för intervjuerna användes 

en intervjuguide (se bilaga 1) som i förväg formulerats och skickats till informanterna. Vid 

samtliga intervjuer deltog båda författarna till studien. Vid intervjun med White Arkitekter 

medverkade två informanter samtidigt, och vid övriga intervjuer medverkade en 

informant per intervju. Det fullständiga intervjumaterialet och originalen för 

transkriberingen förvaras av studiens författare och finns att tillgå vid förfrågan.  

4.4. BEARBETNING AV INSAMLAT MATERIAL  

Samtliga intervjuer transkriberades med målet att underlätta för analys och vidare 

bearbetning av det insamlade materialet. Transkriberingarna utfördes med fokus på att 

efterlikna de samtal som skett, varav egna tolkningar utelämnades och behandlas 

istället i analysen. Däremot har interjektioner samt eventuella oklarheter på grund av 
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ljudkvalité i inspelningen utelämnats, då de inte bidragit till en bättre förståelse för det 

som omtalas. När samtliga transkriberingar genomförts gjordes utdrag samt 

sammanfattningar på dessa med den information som skulle användas till studien. 

Dessa sammanfattningar skickades till respektive informant för konfirmering, detta för 

att säkerställa att informationen som framkommit uppfattats på rätt sätt samt för att få 

ett godkännande på att materialet fick användas.  

 

I föreliggande studie har insamling av empiri samt kodning till viss del skett parallellt för 

att öka förståelsen av det insamlade materialet samt för att säkerställa att 

informationen som insamlats var av relevans för studiens forskningsfråga. Enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 589) innebär kodning att en katalog genereras över de termer som 

anses vara av vikt för att besvara forskningsfrågan. Under kodningen urskiljdes ett antal 

nyckelord som informanterna använt, vilka låg till grund för skapandet av ett antal olika 

teman. De transkriberade och kodade intervjuerna resulterade slutligen i nio kategorier 

som vidare utgör strukturen av kommande empiri- samt analyskapitel. 

4.5. METODKRITIK  

Föreliggande studies författare är av en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt med 

uppfattningen att “stärka ett varumärke” bör tolkas som ett komplext socialt fenomen, 

vilket står till grund för att andra termer än reliabilitet och validitet används för att 

utvärdera studiens kvalitet. Bryman och Bell (2013, s. 400–401) beskriver hur kvalitativa 

forskare har antagit olika ståndpunkter vad gäller frågan kring hur begreppen validitet 

samt reliabilitet bör användas inom kvalitativa studier. Lincoln och Guba (1985, se 

Bryman & Bell 2013, s. 402) samt Guba och Lincoln (1994, se Bryman & Bell 2013, s. 402) 

anser att det krävs mer specifika termer för att utvärdera kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning, samt att reliabilitets- och validitetsbegreppen är opassande då de 

förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut sanning. De två 

grundläggande kriterierna som presenteras för bedömningen av en kvalitativ 

undersökning är trovärdighet samt äkthet, varav begreppet trovärdighet vidare delas in i 

de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
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4.5.1. TILLFÖRLITLIGHET 

Föreliggande studie har dels utgått från specifika teman vid utformningen av 

intervjuguiden vilka sedan använts vid intervjuerna, dels har den empiriska 

informationsinsamlingen präglats av författarnas egna tolkningar. Därav kan kritik riktas 

mot studiens subjektivitet samt huruvida studiens presenterade empiri påverkats av 

författarnas egna åsikter. Tillförlitligheten av en studie kan liknas med begreppet intern 

validitet, och är ett kriterium för trovärdighet med tonvikt på den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell 2013, s. 402–403). En semistrukturerad forskningsmetod bygger på att 

forskaren samlar in och bearbetar den information som framkommit vid intervjun, vilket 

innebär att forskarens egna tolkning och uppfattning ligger till grund för den empiri som 

presenteras (Holme & Solvang 1997, s. 76). Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 416) att 

kvalitativa studier ofta kritiseras för att vara subjektiva då intervjuerna i dessa till stor del 

bygger på vad forskaren själv anser vara av betydelse. För att skapa tillförlitlighet i 

studiens resultat skickades resultatet av intervjuerna tillbaka till informanterna, med 

målet att få bekräftelse på att slutresultatet representerade deras verklighet samt att 

informationen hade uppfattats och tolkats på rätt sätt. Genom att studien utgår från ett 

abduktivt angreppssätt, går det dock inte att undvika att empirin som sammanställts och 

vidare analyserats, baserats på en viss förförståelse för ämnet varpå det är ofrånkomligt 

att vissa subjektiva tolkningar präglar studiens presenterade empiri. 

  

4.5.2. ÖVERFÖRBARHET 

Den föreliggande studiens överförbarhet, även kallat generaliserbarhet, framläggs som 

sårbar med anledning av att ett målstyrt urval tillämpades. Studien kan alltså ej 

generaliseras på andra än de fem undersökta design- och arkitektbyråer. Holme och 

Solvang (1997, s. 101) redogör för att syftet med kvalitativa metoder inte heller är 

statistiska generaliseringar. Då studien syftar till att generera djupare kunskap kring 

arkitektur- och designbyråers strategier, finns ingen strävan om att kunna applicera 

resultatet generellt. Enligt Denscombe (2016, s. 378) används begreppet 

generaliserbarhet som ett mått på huruvida forskningsresultatet kan antas appliceras till 

andra sociala miljöer eller situationer. Bryman och Bell (2013, s. 417) menar att de företag 

eller personer som intervjuas vid en kvalitativ undersökning inte kan representera en hel 

population varpå det blir svårt att generalisera resultatet i detta hänseende. Vid 

utvärdering av en kvalitativ studies generaliserbarhet anser Mitchell (1983, se Bryman & 
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Bell 2013, s. 417) att det är ”den bindande kraften i det teoretiska tänkandet” som styr. Det 

är alltså kvaliteten av de teoretiska slutsatserna som skall ligga till grund för studiens 

generaliserbarhet.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 401, 416) menar att ytterligare en konsekvens av det 

ostrukturerade tillvägagångssätt som en kvalitativ metod innehar, i kombination med 

forskarens egna subjektiva tolkningar och intressen, är att studien är svår att replikera. 

Dessutom har samtliga intervjuer rört sig i olika riktningar vilket resulterat i att nya frågor 

tillkommit under intervjuernas gång, vilket i sin tur gör studien än svårare att replikera. 

Hur en arkitekt- och designbyrå strategiskt arbetar för att stärka sina kunders 

varumärke ser författarna som ett komplext socialt fenomen och något som hanteras på 

olika sätt beroende på bransch och företag. Då syftet med studien är att generera 

kunskap till ämnesområdet varumärkeskommunikation genom att undersöka hur 

arkitekt- och designbyråer strategiskt arbetar med utformningen i servicelandskapet för 

att stärka kundens varumärke, föreligger det således inget intresse att genom studien 

generera en replikerbar strategi som kan appliceras på samtliga branscher och företag. 

 

4.5.3. PÅLITLIGHET  

För att kunna bedöma en studies pålitlighet menar Bryman och Bell (2013, s. 405) att ett 

granskande synsätt bör tillämpas. Med detta menas att en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessens alla delar skall finnas tillgänglig, detta innebär en presentation av 

allt arbete från fältanteckningar till beslut angående analysen av empirin (ibid.). Genom 

en tydlig och transparent redogörelse för studiens tillvägagångssätt kan även vissa 

risker för subjektivitet kringgås. Att dokumentera alla delar av forskningsprocessen är ett 

mycket krävande uppgift då studien genererat mycket stora mängder data. Dock har 

författarna till föreliggande studie lagt stora resurser på att tydligt och utförligt beskriva 

hur forskningsprocessen gått till, vilket stärkt studiens pålitlighet samt begränsat dess 

subjektivitet. 

 

4.5.4. KONFIRMERING 

Konfirmering är det sista delkriteriet inom paraply-begreppet trovärdighet, och innebär 

att det skall vara möjligt att konfirmera att undersökningen fortskridit korrekt och att 
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forskaren agerat i god tro (Bryman & Bell 2013, s. 405). Föreliggande studies författare 

har aktivt arbetat med att minimera i vilken grad deras egna personliga värderingar 

påverkat utförandet och slutsatserna av undersökningen, samt genomfört 

undersökningen enligt de riktlinjer som finns. Med bakgrund i detta anses således studien 

som tillförlitlig. 

 

4.5.5. ÄKTHET 

Utöver kriterierna för trovärdighet som beskrivits ovan presenterar även Guba och 

Lincoln (1994, se Bryman & Bell 2013, s. 405) ett antal kriterier för äkthet som rör 

forskningsprocessens konsekvenser. För att säkerställa att undersökningen gett en 

tillräckligt rättvis bild av informanternas uppfattningar och åsikter har föreliggande 

studies författare genomfört en rad handlingar, bland annat genom att säkerställa att 

denna studies författare uppfattat informanterna rätt, detta beskrivs mer ingående 

under avsnittet ”4.5.1. Tillförlitlighet”. Huruvida studien hjälper de deltagande företagen att 

komma fram till en bättre förståelse av sin egna sociala situation är svårt att fastställa 

då detta bedöms utefter studiens ontologiska autenticitet. Studiens äkthet baseras vidare 

på dess pedagogiska autenticitet, genom att klargöra huruvida undersökningen bidragit 

till att deltagarna fått en bredare uppfattning av hur andra i samma position upplever 

saker och ting. Då genomförandet av intervjuerna inte bidragit till att informanterna tagit 

del av ytterligare information, är det svårt att bedöma huruvida de fått en bredare 

uppfattning av hur andra i samma position upplever verkligheten.  
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5. EMPIRI 
 

 

 

I detta kapitel redogörs den information som samlats in genom de 

semistrukturerade intervjuerna, vilken vidare även ligger till grund för 

kommande kapitel som behandlar analys samt slutsatser. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av de företag samt personer som medverkat i 

undersökningen. Därefter har den insamlade empirin kategoriserats utefter 

de relevanta teman som uppkommit under intervjuernas gång.  
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Charlotta Hallström & Annika Grottell jobbar båda på 
White Arkitekter som inredningsarkitekter.   
White arkitekter är Skandinaviens största 
arkitektkontor som skapar arkitektur som sätter 
människan i centrum, bidrar till en hållbar livsstil och 
samtidigt skapar arkitektur som engagerar.

Anna Ottosson jobbar på Yellon som 
inredningsarkitekt och är från början utbildad 
byggingenjör inom bebyggelseutveckling och design. 
Yellon är en Brand Experience byrå som stärker 
varumärken från strategi till arkitektur, reklam och 
produktdesign. Deras projekt innefattar bland annat 
att utveckla koncept för kontor, butiker och 
restauranger med målet att skapa upplevelser som 
förstärker varumärket.

Informant 1 jobbar som arkitekt på Triguerios 
Architecture vilket är en arkitekt- och designbyrå 
belägen i centrala Stockholm som arbetar med att 
skapa mervärde och beständighet i inredning för både 
privata villor samt kommersiella projekt. 

Maria Whyte är creative director & grundare av Whyte 
Lilja som är en arkitektur och varumärkes studio som 
består av ett tvärvetenskapligt team med arkitekter, 
inredare och projektledare. Deras projekt varierar från 
rent arkitektoniska uppdrag till mer kompletta 
lösningar såsom konceptutveckling, branding, 
visualiseringar och marknadsföringsmaterial. 

C/O Jannika drivs av inredningsarkitekten Jannika 
Hernelius, som även är scenograf samt konceptuell 
designer på studion Tjugoniodee. Uppdragen Jannika 
tar sig an innefattar allt från att utveckla 
flaggskeppsbutiker, designa restauranger till att 
skräddarsy privata hem.

5.1. PRESENTATION AV FÖRETAGEN OCH INFORMANTER  

Nedan följer en kort presentation av undersökningsenheterna och de medverkande 

informanterna som på olika sätt arbetar med arkitektur och design för att stärka sina 

kunders varumärken.  
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5.2. ATT LÄRA KÄNNA UPPDRAGSGIVAREN  

Anna Ottosson från Yellon berättar att de inledningsvis försöker ta reda på så mycket 

information som möjligt om kunden, genom att bl.a. kolla på hur deras organisation ser 

ut, vad de har för värdeord och vad de säger om sig själva. De undersöker även vilka 

kunden säger att de är gentemot slutkunderna, och vad som är viktigt att signalera. 

  
”Det vi gör allra först är att vi läser på väldigt mycket om kunden, vi försöker 

få så mycket material som möjligt, t.ex. hur deras organisation ser ut och 
deras värdeord. Vi kan titta på exempelvis deras kundlöfte: vilka säger de att 
de är gentemot kunder, vad är viktigt att signalera, är de att man är effektiv? 

Är det att man är innovativ? Det kan ju vara så mycket olika. ” (Ottosson, 
190509) 

 

Charlotta Hallström på White Arkitekter förklarar att innan de tar sig an ett uppdrag så 

gör de väldigt mycket research om kunden för att ta reda på vilka de är, vad de står för 

och hur de jobbar. Det handlar om att bilda sig en uppfattning genom att själv läsa på 

om företaget. 

  

”Vi gör ett s.k. anbud där vi gör mycket research om kunden, vilka är de, vad 
står de för, hur jobbar de. Det är också för att bilda en uppfattning, är detta 

några vi vill jobba med eller som vi tror att vi kan göra ett bra jobb för.” 
(Hallström, 190514) 

 

Jannika Hernelius på c/o Jannika förklarar att hon brukar inleda ett samarbete med att 

göra en behovsanalys. Hon ställer bland annat praktiska frågor som exempelvis hur 

många som krögaren vill få plats med i restaurangen. 

  

”Man ställer frågor, frågor som de inte förväntar sig och frågor som de redan 
har svarat på. T.ex. Hur många ska du få plats med?” (Hernelius, 190508) 

 

Maria Whyte på Whyte Lilja berättar att de alltid börjar med en strategisk analys av 

tjänsteföretaget och deras förmåga att kunna lyfta sitt varumärke. Under analysfasen 

utreder man vem kunden är, deras förutsättningar och hur marknaden ser ut. 

 

”Då börjar vi med att göra en strategisk analys av bolaget och bolagets 
förmåga att, med hjälp av våra kärnkunskaper, kunna lyfta sitt varumärke. Så 
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det börjar med en analysfas där man utreder vem kunden är, och man 
utreder alla förutsättningar, man utreder även hur marknaden ser ut. Man 

drar sen ett antal slutsatser på det.” (Whyte, 190515) 
 

5.3. HUR DE ANSTÄLLDA PÅVERKAR OCH PÅVERKAS AV 

SERVICELANDSKAPET   

Ottosson berättar att de i den inledande delen av ett samarbete med en kund inte bara 

tittar på vad kundens löfte till sina egna kunder är, men även deras medarbetarlöften. 

För Yellon är det viktigt att ta reda på om bilden som tjänsteföretaget sänder utåt är den 

samma som riktas inåt i organisationen. 

  

”Vi tittar mycket på vad är deras kundlöfte gentemot deras medarbetarlöfte, 
vad säger de om sig själva för att locka människor att vilja jobba hos dem 
och vilja vara kvar? Och hur de arbetar med de två bilderna; kundlöfte och 

medarbetarlöfte? Är man samma sak utåt som inåt i organisationen? De två 
bitarna tittar vi jättemycket på.”  (Ottosson, 190509) 

 

På ett liknande sätt förklarar Hallström vikten av att lära känna och förstå de 

medarbetare som jobbar på den plats som de ska utforma. Det handlar inte minst om en 

bättre förståelse för vilka funktioner som krävs, vilket inte alltid uppdragsgivaren har full 

förståelse för. 

  

”Säg att det är en restaurang, då är det ju de som jobbar där i restaurangen 
som man ska fråga ännu mer, för att få reda på funktionerna. Så den kunden 
som beställer projekten kanske inte har så bra koll på de delarna.” (Hallström, 

190514) 
 

Hernelius belyser vikten av att ta hänsyn till samtliga personer som kommer vistas i 

miljön, från hur en gäst skall uppleva det, till hur de anställda kommer påverkas och må. 

Hernelius förklarar även hur de anställdas attityd i förlängningen kommer att förmedlas 

till gästerna. 

  

”Så alla stegen skall du ta reda på, hur en gäst ska uppleva det, till hur ska du 
som anställd må. Så en av de sakerna som jag lärde mig tidigt i skolan var 
just att du ska även ta hand om de som jobbar där för utrymmet bakom är 
minst lika viktigt. För trivs dom så kommer dom också förmedla en trevlig 
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plats eller trevlig miljö. Och det är många som glömmer det.” (Hernelius, 
190508) 

  

Ottosson förklarar hur människor är väldigt mycket mer rörliga i sina karriärer idag och 

att man inte längre jobbar på ett och samma ställe i 30 år. Tack vare detta gäller det 

också att man som företag lockar till sig rätt medarbetare.. Inredning och design kan i 

slutändan vara det som gör skillnaden när man en dag vaknar med ont i halsen och 

känner att man ändå vill gå till jobbet, vilket kan leda till stora ekonomiska vinster. 

  

”Det är jättestora ekonomiska vinster, det är viktigt för företag också att inse 
den ekonomiska nyttan, samtidigt som man vill ha en trevlig arbetsplats. De 
tittar också på, vad som är viktigt just på en arbetsplats, vad medarbetare 

upplever ska fungera, alltså till exempel en kaffe- och vattenstation, samtidigt 
som designupplevelsen ligger högt upp om man tittar på andra faktorer för 

att trivas på en arbetsplats.” (Ottosson, 190509) 
  

Whyte förklarar hur inredning och arkitektur även påverkar vilka medarbetare som 

söker sig till företaget, och att denna utformning således blir allt mer viktigt. 

  

”Att man har kontor som känns rätt för företaget och som kommunicera det 
man står för gör ju att man får dit människor som gillar det, och som trivs där, 

och som förstår vad det är för varumärken som de söker sig till. Det är 
någonting som blir mer och mer viktigt.” (Whyte 190515) 

 

5.4. ATT FÖRSTÅ KUNDENS VARUMÄRKESIDENTITET   

Hernelius berättar att det krävs att man är väldigt klar med vad kunden vill förmedla, att 

skapa en förståelse för kundens varumärkesidentitet eller i vissa fall utveckla den 

tillsammans med kunden. Har man skapat en förståelse för varumärket kan man ta 

planeringen av platsens utformning några steg längre. 

  

“Alltså, du skall ju vara väldigt klar med vad krögaren vill förmedla, sen är det 
givet att identiteten skall genomsyra hela stället. När du har förstått 

identiteten eller har fått utveckla den tillsammans med krögaren, då kan du ju 
ta det några steg längre, men en duktig yrkesmänniska har ju tagit reda på 

vad varumärket är, och sedan någonstans tagit det flera steg längre.” 
(Hernelius, 190508) 
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Informant 1 beskriver att det är en grundförutsättning att ta reda på ett varumärkes 

målgrupp samt att göra en omvärldsanalys. 

  

”Vi börjar varje projekt med att illustrera målgruppen, det är det som är 
grunden i varumärket och det är det här som projektet som ska andas. Det är 

grundförutsättningen, att ta reda på målgrupp och omvärldsanalys.” ( 
Informant 1,190514) 

 

Hallström menar att det är viktigt att få bekräftelse från uppdragsgivaren samt 

säkerställa under processens gång, att uppdragsgivaren och arkitekten är på samma 

bana när det kommer till vad de ska associeras med, vilket de enklast gör genom att ta 

fram olika skisser och illustrationer i form av fysiska materialpaletter och bilder. Hon ger 

som exempel att om uppdragsgivarens vision är att det ska vara en ”härlig miljö” så kan 

det vara svårt att definiera vad som avses med en härlig miljö och hur man ska 

översätta det i den rumsliga miljön. 

 

”Vi brukar ta fram någon fysisk materialpalett men även bildmässigt som 
man presenterar för kunden för att säkerställa att man är på samma bana. 
Vissa kanske har uttryckt att de vill ha en härlig miljö, men vad är en härlig 

miljö?” (Hallström, 190514) 
 

Whyte förklarar att det är grundläggande för Whyte Lilja att man hittar en relevant 

positionering för kundernas varumärken, det vill säga att de alltid utgår från hur kunden 

vill positionera sig och vad som bäst stämmer överens med deras varumärke. 

  

”Absolut jobbar vi med positionering och differentiering för kunderna. Det är 
lite av en grundläggande sak att man alltid hittar en positionering och en 

relevant positionering för varumärket. Vi jobbar utifrån vad vi tror stämmer 
absolut bäst med varumärket.”  (Whyte 190515) 

 

5.5. ATT FÖRMEDLA KUNDENS VARUMÄRKESIDENTITETEN  

Hallström berättar att de kan handla om att försöka använda ord eller visioner som 

framgår i företagets affärsplan eller som uppdragsgivaren själv beskriver vid 

planeringen av den fysiska miljön för att förmedla varumärket. 
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“Så allt det är ett ganska stort arbete ändå, men det är alltifrån vad kunden 
säger att de står för, och hur de uttrycker det i affärsplaner och andra 

visioner. Har de redan befintliga miljöer som man kan titta på för då kanske 
det är lätt för kunden att säga att ”det är tyckte vi funkade, men det här gillar 

vi inte” - så har man något att utgå ifrån.” (Hallström, 190514) 
 

Whyte berättar att det handlar om att arkitekturen och designen ska kommunicera 

varumärket och de varumärkesvärden som kunden tagit fram. Det handlar om att 

analysera varumärkets värdeord och vad de faktiskt betyder för att sedan översätta det 

till ett konkret koncept. Som arkitektbyrå visualiserar de sedan konceptet och 

presenterar hur de vill att miljön ska se ut med hjälp av material, skisser, referensbilder, 

illustrationer och ritningar för att få kunden att förstå hur de vill översätta värdeorden i 

den fysiska miljön. 

  

”Vi gör en egen analys på vad varumärket ska kommunicera – Hur ska det 
ske? Vad är det för någonting som är viktigt inom arkitektur och design som 
ska kunna förmedla de varumärkesvärden som de här företaget faktiskt står 
för? Man tänker igenom vad värdeorden faktiskt betyder och vad de ska stå 

för och sen så översätter man det till ett konkret koncept där man levandegör 
konceptet - hur man vill att miljön ska se ut med hjälp av material, skisser, 

referensbilder, illustrationer, ritningar.” (Whyte, 190515)  
 

Whyte fortsätter med att förklara ett exempel från ett projekt de jobbat med där två av 

kundens värdeord var ”trygghet” och ”nytänkande”. Uppdraget blir då att översätta 

dessa ord i arkitekturen och designen, där ”trygghet” ska översättas i ett uttryck som 

känns gediget, kvalitativt, beständigt och tryggt medan ett uttryck av ”nytänkande” i 

arkitekturen snarare ska innehålla moment som förvånar, inspirerar, är oväntat och som 

känns modernt och framåtriktade.    

 

”Om man tar ett exempel, där vi håller på med ett stort kontor, så hade de 
flera varumärkesvärden där ett värde är trygghet och det andra värdet är 

nytänkande. Då är det ju två stycken ord som lovar lite olika saker kan man 
säga, rent designmässigt. Dels måste ju designen översättas i ett uttryck som 
faktiskt känns liksom gediget, kvalitativt, beständigt och tryggt. Men å andra 

sidan har vi nästa värde som är då nytänkande, då måste ju arkitekturen 
innehålla moment och uttryck och delar som förvånar, som inspirerar, som är 

oväntade, och som känns väldigt moderna och framåtriktade.” (Whyte, 
190515).  
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Ottosson beskriver vikten av att få en förståelse för vad kunden vill signalera; vilka säger 

de att de är och hur kunder och medarbetare uppfattar företaget. Samtidigt behöver de 

förstå vilka signaler som fungerar för att attrahera rätt slutkunder vilket hon illustrerar 

genom nedanstående exempel. 

  

”Exempelvis vid ett high-end advokatkontor så ska det vara dyrt, det ska 
genomsyras att här tar vi betalt, det kostar men det är väldigt bra. Medan på 

ett statligt bolag pratar vi statliga pengar och då kan de ge väldigt fel 
signaler.” (Ottosson, 190509). 

 

Ottosson beskriver att det måste finnas en tydlig inredningsstrategi, det vill säga vikten 

av synliggörande. När man kommer in till ett företag som tillverkar exempelvis däck, 

men där produktionen av däcken inte nödvändigtvis sker, så måste det ändå 

genomsyras att det är den tjänsten företaget erbjuder. På så sätt skapas en 

helhetsupplevelse av varumärket. Ottosson fortsätter att förklara att det är just det som 

gör att det är ett starkt varumärke, att man får direkt associationer när man kliver in på 

ett IKEA-varuhus eller ett IKEA-kontor. Det gäller oavsett bransch, som exempelvis 

restaurangbranschen där det är stenhård konkurrens, där blir det viktigt att man 

associerar varumärket med rätt saker. 

  

”Jag tycker att ett väldigt bra exempel är IKEA. Om man besöker deras 
kontor i Malmö så förstår man direkt när man kommer in att det är ett IKEA-
kontor eftersom det är exakt samma materialval som i ett IKEA-varuhus. De 

tillverkar och säljer ju inte där men det går ändå att koppla ihop kontoret med 
kärnverksamheten. Det är även något vi jobbar mycket med på Yellon.” 

(Ottosson, 190509)  
 

5.6. DE MÄNSKLIGA SINNENA 

Hallström förklarar att de jobbar mycket med olika sinnen, även om de inte uttrycker att 

det är just sinnesmarknadsföring de sysslar med, istället försöker de paketera in flera 

sinnen i deras uppdrag som de tror kan påverka slutkunden. Bland annat genom taktila 

materialprover samtidigt som de jobbar både med ljus och akustik beroende på hur 

projekteringsgrupperna ser ut. Hon förklarar vidare att stimulering av fler sinnen kan 

skapa en bättre helhetsbild varpå de gärna vill jobba in-house med både ljud, ljus, känsel 

och synen för att skapa ett lyckat koncept. 
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”Vi är ju digitala men när det kommer till alla materialprover så är det väldigt 
taktilt och det är något som vi alltid har med för att det känns som en väldigt 
viktig del av vårt yrke, för att förstå vad det handlar om. Man kan ju ta fram 

skisser men att verkligen presentera att det är det här tyget och den här 
känslan man vill åt, exempelvis den här stenen som är lite kallare så kan man 
ju känna det när man tar på den. Det är ju verkligen att jobba med sinnena.” 

(Hallström, 190514) 
  

Hallström förklarar vidare att sinnesmarknadsföring verkar vara något som kommer 

mer och mer. Under hennes besök på Milanos möbelmässa så var det flera utställare 

som jobbade med samtliga sinnen. 

 

”Något jag tänkte väldigt mycket på vad under Milanos möbelmässa så 
jobbade många med alla sinnen. De hade jobbat med underlaget man gick 

på, det kanske var mjukt, och sen luftfuktigheten i rummet och att det var ljus, 
det kanske var mörk belysning eller väldigt friskt.” (Hallström, 190514) 

  

Hernelius anser att man som inredningsarkitekt bör räkna med samtliga sinnen vid 

planeringen av exempelvis en restaurang. Intrycken som kommer till gästerna via 

sinnena är de som påverkar om de i slutändan har haft en bra upplevelse eller inte. 

  

”Är du kompetent så skall du ju räkna med allting. Sitta bekvämt. Alltså du ska 
inte kunna störa dig på någonting. Så att egentligen är det så att om dom går 
därifrån och känner att, men vi hörde inte vad vi sa, jag satt så obekvämt så 

jag fick träsmak, det luktade från toan. Alla dom grejerna tar ifrån från 
upplevelsen, både den visuella men även smakupplevelsen – och då har du ju 

gjort ett dåligt jobb.” (Hernelius, 190508) 
  

Hernelius förklarar dock att luktsinnet ofta är det starkaste sinnet när det gäller att 

associera till andra saker, och att man således bör vara försiktig med att använda en för 

stark lukt i sin marknadsföring till slutkund.  

  

”Jag tror ju att man skrämmer iväg flera än vad man lockar till sig när det 
gäller just starka dofter. Du kan ju alltid förknippa väldigt mycket med det, 

alltså doften är ju oftast det starkast när det gäller associationer. Jag tror att 
luktar det inte illa - så är det bättre att det luktar neutralt än starka rosor. Jag 

ser nog mera till att hålla ute dålig luft än att addera bra luft.” (Hernelius, 
190508)  
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Hallström och Grottell berättar att vissa projekt som White Arkitekter tagit sin an har 

använt och adderat ljud och doft utifrån uppdragsgivarens önskemål för att förstärka 

upplevelsen för slutkunden. Men förklarar att doft inte är något de själv skulle vilja jobba 

med eller något som de tror har en positiv påverkan på slutkundens upplevelse. 

  

”Jag har alltid reagerat på att det skulle vara väldigt jobbigt att det skulle 
vara en speciell doft, att det exempelvis luktar kanelbulle hela tiden.” (Grottell, 

190514) 
  

”Jag jobbade i en klädbutik på PUB, under julen hade de en julparfym som 
sprutades ut tillsammans med julmusik i typ två månader, det var inte så kul 

att jobba där.” (Hallström, 190514). 
  

Hernelius framlägger att material och akustik även är nära sammankopplade, och att 

olika material kan användas för att minimera ljudvolymen i ett rum för att det ska vara 

så behagligt som möjligt för slutkunden. 

  
”Alltså material hör ju ganska mycket ihop med akustiken. Har du mycket 
hårda material så studsar ju ljudet så att det blir olidligt. Så att du vill du ju 
använda mjuka material om det är trä, eller om det är klädda möbler. Om 

kunden/krögaren har en önskan att ha väldigt mycket hårda material så får 
du ju jobba med akustikplattor. Du kan ha skum, du kan sätta saker under 

borden. Du kan använda andra delar som rent visuellt inte talar emot deras 
koncept.” (Hernelius, 190508) 

  

Informant 1 var inte bekant med begreppet sinnesmarknadsföring men var införstådd i 

dess betydelse och berättar att strategin används genom samarbeten med kunniga på 

områden som exempelvis doft eller ljud.  

  

”Jag har aldrig hört talas om sinnesmarknadsföring [...] Men jag kan 
föreställa mig att det handlar om sinnena och det jobbar alternativt 

samarbetar vi med andra med. Det kan vara att jobba med doft eller ljud eller 
vad man har för ljudmiljö eller doftmiljö.” (Informant 1, 190514) 

  

Hallström anser att genom att använda olika sinnen kan igenkänningsfaktor skapas hos 

slutkunden, vilket i sin tur kan leda till varumärkesassociationer vilket är positivt för 

varumärket på samma sätt som det förstärker upplevelsen i rummet. 



43 

”Det blir en igenkänningsfaktor, som exempelvis varumärken som tillverkar 
tvålar eller parfymer. Det känns absolut som att det är en grej, allt som man 
associerar till ett varumärke är ju bra. Det förstärker även rummet skulle jag 

säga.” (Hallström, 190514) 
 

Whyte konstaterar att de på byrån inte jobbar mycket alls med sinnesmarknadsföring 

och att de inte är specialister på det. Vidare tydliggör hon att de jobbar med att 

stimulera olika sinnen hos slutkunden i den mening att det för dom är superviktigt att det 

är en jättebra ljudmiljö med en bra akustisk lösning. Hon tillägger att det även är 

avgörande för om en miljö är bra eller inte baserat på ljussättningen, samt vikten av bra 

luftkvalité, men det förklarar hon att det är konsulter som hjälper byrån med sådana 

typer av frågor. 

  

”Nej inte så mycket faktiskt, vi är inte specialister på det. [...] Alltså vi jobbar ju 
med sinnena i den mening och egenskapen att för oss är det superviktigt att 

det är en fantastiskt bra ljudmiljö, dvs att man har en bra akustisk lösning. Det 
är väldigt viktigt att det är ett bra ljus, ljuset är nästan avgörande för om en 

miljö blir bra eller inte. Att det är en bra luft, alltså att det är en hälsosam… det 
är ju också viktigt. Men där har vi ju konsulter som hjälper oss med 

ventilationsfrågor.” (Whyte 190515) 
 

Hernelius framlägger att det till sist handlar om att ställa varumärkets koncept och 

identitet mot servicelandskapets funktion och trivsel, och att det är uppdragsgivaren som 

gör avvägningen om vad som bör prioriteras i varje enskilt fall. 

  

“Visst om det tillhör konceptet att det liksom skulle se lite rustikt ut och ha 
patina och liksom så. men någonstans är ju konceptet och identiteten vs. 

funktionen och trivseln. Då får man väga över och ställa den frågan att ja, 
detta kommer att kännas såhär och såhär... är det de som är viktigare eller är 

det bekvämligheten?” (Hernelius, 190508) 
 

5.7. UPPLEVELSEN I SERVICELANDSKAPET 

Hernelius menar att till skillnad från 10 år sedan så har en unik upplevelse kommit att bli 

minst lika viktig som maten i en restaurang, och förklarar vidare att vi slutkunder är mer 

krävande i vad vi önskar av det vi lägger pengar på. 
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”Jag tror att man kan komma väldigt långt på om kunden tycker att man har 
en mysig krog, men maten var sådär. Jag tror definitivt till 100% att du kan 

påverka en matupplevelse med en interiör som är trivsam.” (Hernelius, 
190508) 

 

Ottosson beskriver att det idag är stenhård konkurrens både om slutkunder men också 

om medarbetare, varpå upplevelsen kommer in som en viktig aspekt och kan vara helt 

avgörande för att en slutkund eller medarbetare väljer det företaget framför ett annat. 

  

”Jag skulle säga att det är helt absolut avgörande att man som kund eller 
medarbetare får en unik upplevelse. Det är jättehård konkurrens idag, både 

om kunder men om medarbetare också. Det är verkligen jätteviktigt för 
företag idag att visa vem man är och vad man kan.” (Ottosson, 190509) 

 

Både Hallström och Grottell berättar att på White Arkitekter jobbar de ständigt med att 

skapa rumsliga upplevelser för slutkunden som består och som signalerar rätt känsla. 

Det ska både finnas fysiska förutsättningar samtidigt som varumärket ska lyftas fram i 

den rumsliga upplevelsen. 

  

”De speglarna som ett varumärke har, alla de blir ju jätteviktiga och att de 
säger samma sak. Annars får man en väldigt splittrad bild, även om det är ett 
litet ställe och det är första gången de gör något så är det superviktigt att det 

signalerar rätt känsla. Jag tänker mig, rumsliga upplevelser är det ju.” 
(Hallström, 190514) 

  
”När man startar alla projekt behöver man fundera på vilka fysiska 

förutsättningar som behövs. Men sen är det även varumärket som vi tittar på 
tillsammans med kunden. De måste tillsammans berätta samma sak.” 

(Grottell, 190514) 
  

Whyte Liljas grundläggande utmaning i alla deras projekt är upplevelsen. Vilket Whyte 

även förklarar är väldigt viktigt för dom, att bygga en upplevelse för slutkunden med fler 

verktyg än endast inredningsarkitektur.  

 

”Ja men det är exakt det som är vår grundläggande utmaning i våra projekt, 
det är upplevelsen. Och det är viktigt för oss, och det som kanske eventuellt 
skiljer oss från ett vanligt, renodlat inredningsarkitektkontor, det är att vi tror 

att vi kan bygga upplevelsen med mer verktyg i vår låda än bara 
inredningsarkitektur” (Whyte 190515) 
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Informant 1 berättar att det är en självklar del av processen att jobba med upplevelsen 

och varumärket. Hen förklarar betydelsen av att skapa en unik upplevelse för 

slutkunderna som kommer vistas i miljön, och att det är viktigt att platsen andas det som 

är bestämt mellan uppdragsgivaren och byrån. Som arkitektbyrå anser informant 1 att 

de på alla sätt kan påverka till en positiv upplevelse för slutkunderna genom den fysiska 

planeringen, känslan och inredningen i lokalen. 

 

”Det är såklart en självklar del av processen att jobba med upplevelsen och 
varumärket. Det är jätteviktigt att skapa unika upplevelser... och det ska ju 

andas det som man i början bestämmer i projekte - alltså vad är syftet med 
projektet? Varför skall man komma hit? Det krävs både att man bestämmer 
sig vad man ska ha för känsla i lokalen, och hur det ska fysiskt planeras med 

färger, vad är det för typ inredning och… på alla sätt och vis.” (Informant 1, 
190514) 

 

Hernelius förklarar att genom att förmedla varumärkesidentitet kan en viss typ av 

upplevelse skapas för gästen. Som exempel beskriver hon att komfort kan bidra till en 

lyxigare upplevelse, som i sin tur kan påverka förväntningarna på varumärket som 

slutligen kan leda till att gästerna är benägna att betala mer. Detta tack vare en 

välplanerad interiör. 

 
”Medans på andra ställen så ska du sitta väldigt bekvämt för det ska vara en 

lyxig upplevelse, och då kanske det också kan påverka prisklassen. Så om 
man känner att - någon investerat mycket på interiören - kan du ju också ta 

lite mera betalt.” (Hernelius 190508) 
 

5.8. SAMSTÄMMIGHET MED ÖVRIG MARKNADSFÖRING AV 

VARUMÄRKET  

Hallström anser att det roligaste i ett projekt är att få vara delaktig i allt så att det kan bli 

enhetligt och en idé som genomsyrar allt. Hon menar även på att detta leder till bättre 

marknadsföring för företaget. 

  

“Det roligaste är ju att få gör allt så att det kan bli en enhetlig stämning och 
bild. Det kan också vara rätt tråkigt om man får upp exempelvis skyltar 

efteråt så kanske inte det stämmer överens med det andra, det blir ju ett 
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bättre slutresultat om det är en idé som genomsyrar allt. Bättre 
marknadsföringsmässigt också!“ (Hallström 190514) 

  

Grottell beskriver att det blir bättre för helheten om marknadsföringen genom den 

rumsliga miljön hänger ihop med kundens övriga marknadsföring. Hallström instämmer 

och vidareutvecklar genom att förklara att samtliga som jobbar med projektet bör anta 

samma strategier för att uppnå bästa resultat, samt att det bör vara samma grafiska 

profil som används på samtliga marknadsföringskanaler.  

  

”Om det nu skulle vara en restaurang som öppnar att man får vara med och 
kolla på hur ska deras övriga marknadsföring se ut, så allt hänger ihop, hur 
ser bildvalet ut, finns det exempelvis någon kasse som man kan få med sig 

som hänger ihop med interiören.” (Grottell 190514) 
  

”Ja, så att man inte kommer in och gör rummet också kommer någon annan 
och bestämmer att det är på den här typen av tallrik som vi ska servera på. 
Det känns ibland som att om det är ett nytt varumärke, så finns det kanske 
mer utrymme att vara med och påverka även sådant. Alltså hur man kan 
påverka alla delar så att det ska vara samstämmigt. Om det ska vara en 
utställning, och någon affisch eller vernissage, att det är samma grafiska 

profil som man använder på andra ställen.” (Hallström 190514) 
  

På ett liknande sätt förklarar Hernelius att man kan stärka ett varumärke och dess 

identitet genom både subtila och mer uppenbara metoder genom att låta en form, 

färgsättning eller mönster upprepas exempelvis på tallriken eller menyn. Där färgerna 

primärt kanske kommer från företagets andra marknadsföringskampanjer eller grafiska 

profil. 

  

”Ser du någonting som upprepas, om det så är en form, en färgsättning eller 
ett mönster - på tallriken, menyn eller i annan marknadsföring. Just den där 

upprepningen gör att du förstärker varumärket och identiteten. Upprepningen 
kan helst också vara ganska subtil.” (Hernelius, 190508) 

  

Grottell jämför reklam via traditionell- eller digital media med servicelandskapet och 

anser att den rumsliga miljön kan fungera som ett viktigt marknadsföringsverktyg för att 

förmedla varumärket då man som slutkund får uppleva och kan inte undvika platsen. 

Hon fortsätter med att förklara hur ett ställe kan påverka en slutkund inte bara på plats i 

miljön, men även genom känslan en kan ta med sig när man går därifrån. Till skillnad 
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från exempelvis reklam på instagram så kan man minnas ett varumärke utifrån en 

rumslig miljö på ett annat sätt. Miljön kan även vara utformat efter en känsla som gör att 

man som slutkund vill återkomma. 

  

”Jag tror att det är jätteviktigt delvis för att det är ju inte bara när man är på 
ett ställe som man känner hur det är, men det är även känslan man tar med 

sig när man går där ifrån, något man kan minnas på ett annat sätt än till 
exempel instragram-reklam, att det istället är en känsla man får med sig. [...] 

Men sen beror det också på vad det är för något, att det är utformat efter 
känsla, om det är en restaurang eller kanske en mötesyta, som man vill 

återvända till.” (Grottell 190514) 
  

Hallström håller med om ovanstående och tillägger att miljöer som man stannar en 

längre stund i gör att omgivningen i den miljön såklart påverkar en slutkund mer än vad 

exempelvis en bild på sociala medier gör. 

  

”Speciellt om de är miljöer som man stannar i ett tag, det är ju inte som en 
bild på t.ex. ett instagram-feed utan man kanske istället är kvar där, har ett 

möte eller träffar någon, äter eller gör något i miljön. Man använder den, det 
är så himla många fler dimensioner liksom så det går inte att jämföra.” 

(Hallström 190514) 
 

Whyte förklarar att hon anser att arkitektur och design är helt avgörande för hur 

slutkunderna tolkar och läser av det företaget som de besöker.  

 

”Jag ser ju arkitektur och design som helt avgörande för hur man tolkar in 
och läser av företaget som man besöker. Absolut!  Det är grundläggande och 

det är extremt viktigt.” (Whyte 190515) 
 

5.8.1. KUNDENS GRAFISKA PROFIL  

När det gäller att använda ett företags existerande grafiska profil genom att exempelvis 

använda färgkoder i den rumsliga miljön för att stärka varumärket berättar Ottosson att 

hon anser att man bör skilja på inredningen och kundens grafiska profil, även om de till 

viss del kan samspela med varandra. 
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”Sen tycker jag att man kan skilja lite på grafisk profil och inredning också. 
Jag tycker att det är två olika saker men att de kan prata med varandra.”  

(Ottosson, 190509) 
 

Hernelius anser däremot att det finns en tydlig koppling mellan den grafiska profilen och 

inredningen i servicelandskapet och att dessa två faktorer hänger ihop. Som ett exempel 

på upprepningar i interiören tar hon upp att man i en logga kan hitta någon fin detalj 

som man plockar fram och låter bli färgen på kaklet, eller någonting som dyker upp på 

exempelvis menyn. 

 

”Ibland är det en grafisk formgivnings byrå som är inkopplad på att göra den 
grafiska profilen, men jag brukar även vilja lägga mig i att göra det, för jag 

tycker att allting hänger ihop. Men om vi pratar varumärken och loggan, det 
kan ju vara att du har en logga, och sen så hittar du någonting fint i den och 

så plockar du fram det. Det kan ju vara att det blir färgen på kaklet, eller 
någonting som dyker upp på menyn liksom. Så det kan vara subtilt, eller så 

kan det vara stora blaffor i ansiktet.” (Hernelius, 190508) 
  

Hallström berättar att de ibland får ta del av företagets grafiska manual och då försöker 

de självklart jobba in det i hela konceptet. Det kan vara att uppdragsgivaren vill jobba in 

en specifik färg som hen anser representerar just dem. 

  

”Om vi får grafiskt material så blir det absolut att man jobbar in det och 
ibland kan det vara så att de säger att ’de här färgerna vill vi få in på något 
sätt för det är vi’ och då kanske man bildligt inte tar exakt samma NCS-röda 

men kanske om det är en röd logga kanske man jobbar med olika röda 
varma nyanser, vi försöker tolka det ganska mycket. Ibland kan det vara att 
kunden kanske har en bild om vad de vill ha men inte vet exakt hur man ska 

komma fram dit.” (Hallström, 190514) 
  

Vidare berättar Grottell om ett samarbete hon haft med en stor kund där projektet 

pågick samtidigt som företaget gjorde om varumärket och deras grafiska profil. De fick 

således jobba parallellt och försöka skapa en samstämmighet med det nya budskapet, 

loggan och färgerna i den nya lokalen. 

  

”De gjorde om sitt varumärke, gjorde om loggan, ett parallellt arbete 
samtidigt. Så vi satt ju jättemycket med de som jobbade med att göra om 
loggan för att få allt att stämma med färger, med deras nya budskap och 
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utformade ytorna utifrån deras nya slogan. Man tog allt det och hade det 
med sig och gjorde allt utifrån deras nya strategier.” (Grottell, 190514) 

 

5.9. ATT SE SERVICELANDSKAPET SOM EN PRODUKT 

För Whyte handlar det mycket om att betrakta uppdragen, det vill säga den rumsliga 

miljön, som en produkt där det finns en köpare bakom produkten som vill ha det på ett 

visst sätt. Det gäller då att arbeta strategiskt och konceptuellt med produkten med hjälp 

av inredningsarkitektur och arkitektur och förstå vad uppdragsgivaren vill åstadkomma 

och vad de har för mål, men även varumärkets betydelse för uppdraget. 

 

”Inriktningen vi har på vårt bolag, nämligen att arbeta just strategiskt med 
själva produkten. När vi säger produkten så menar vi alltså, det kan ju vara 

en kommersiell byggnad, kontor, bostäder eller även hotell. Genom att arbeta 
strategiskt med den och betrakta den som en produkt, någonting som en 

köpare köper och vill ha på ett visst sätt. Så jobbar vi så när vi jobbar ut vår 
inredningsarkitektur och arkitektur, att vi jobbar väldigt strategiskt och 

konceptuellt. Så för oss är det väldigt viktigt att förstå vår kunds affär, vad 
dom vill åstadkomma, vad dom har för mål och förstå varumärkets betydelse 

för uppdraget.” (Whyte, 190515)  
 

Varumärken har fått allt större fokus de senaste 20-25 åren, men Whyte menar att man 

går numera mot att alltmer prata om att produkten är i fokus och menar således att 

man bör titta på kärnprodukten. Whyte förklarar vidare att slutkunderna kan ta reda på 

alltmer information själva, och att Whyte Liljas kunder därför behöver leverera ett 

innehåll som även lever upp till det man lovar, och inte bara satsa på ett attraktivt 

varumärke. 

 

“Varumärket har varit extremt i ropet i typ 20-25 år. Man pratar om 
brandning och varumärken, men vår upplevelse är att man går allt mer till att 

prata om att produkten är allt. Så man man måste även titta på vad 
produkten faktiskt är, så att det blir på riktigt och konkret. Idag är slutkunder 
så himla duktiga. De kan ju gå ut och jämföra till exempel på hotels.com, de 
kan läsa sig till allt om varenda hotell. Och då gäller det att man inte bara 

satsar på ett snyggt flashigt och attraktivt varumärke utan det måste finnas 
ett innehåll också som lever upp till det här som man lovar. Så vi jobbar 

holistiskt kan man säga - när det gäller varumärkes-frågan.”  (Whyte 190515) 
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Vidare förklarar Whyte att hon tror de att de kan hjälpa kunden till en väl sammansatt 

produktmix som de sedan levandegör genom design och arkitektur i en fysisk miljö. Hon 

beskriver hur allt går ut på att ge en upplevelse till slutkunden som de vill ha, eller som de 

ibland inte vet om att de vill ha. 

  

”Vi tror att vi kan hjälpa kunden till en väl sammansatt kompott, produktmix 
och sen så levandegör vi den genom design och arkitektur i en fysisk miljö. 
Alltihopa går ut på att ge just en upplevelse till kunden, som vi tror stämmer 
med det kunden vill ha, eller ibland inte vet att dom vill ha.” (Whyte 190515 
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6. ANALYS 
 

 

 

I detta kapitel ställs den insamlade empirin mot den tidigare presenterade 

teorin parallellt med en analys av det jämförda materialet. Avsnittets 

disposition följer den som presenterats i empirin. 
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6.1. ATT LÄRA KÄNNA KUNDEN 

Samtliga informanter på respektive arkitekt- och designbyrå beskriver vikten av att lära 

känna och bilda sig en uppfattning om kunden. Både Ottosson och Hallström förklarar 

att det är viktigt att ta reda på hur organisationen ser ut, vad de har för värdeord, vad de 

säger om sig själva samt hur de jobbar. Detta i liknelse med Whyte som berättar att de 

inleder nya uppdrag med att göra en strategisk analys av företaget. De tar alltså reda 

på vem kunden är, vad de har för förutsättningar samt hur den övriga marknaden ser ut. 

Hernelius håller med föregående och tillägger att hon även utför en behovsanalys för att 

ta reda på de funktionella och praktiska utmaningar som kunden vill tillgodose. Dessa 

uttalanden stämmer överens med det Dahlén och Lange (2009, s. 16) konstaterar i den 

presenterade teorin. De menar att det krävs en god förståelse för vad företaget 

representerar samt vilka behov och beteenden som slutkunden har, samt en bra 

överblick över vad konkurrenterna gör, för att lyckas skapa ett starkt varumärke. Bitner 

(1992, s. 66) beskriver att det första steget i att utforma servicelandskapet handlar om att 

företaget bör identifiera de önskvärda beteenden de har på de anställda samt 

slutkunderna, samt att fastställa de strategiska mål som företaget hoppas åstadkomma 

genom den rumsliga miljön. En möjlig förklaring till att de lägger så mycket tid och 

resurser på researchen av företaget i det inledande skedet kan tänkas bero på att ett av 

arkitekt- och designbyråernas huvudsakliga fokus är att stärka kundens varumärke 

varpå denna inledande research är en förutsättning för att lyckas uppnå detta. 

 

6.2. HUR DE ANSTÄLLDA PÅVERKAR OCH PÅVERKAS AV 

SERVICELANDSKAPET 

Informanterna förklarar vikten av att förstå medarbetarnas behov, vilka funktionella 

behov som behöver tillgodoses och hur de anställda anser att varumärket ska förmedlas. 

Hallström förklarar att uppdragsgivaren inte alltid har full förståelse för vilka funktioner 

som behövs på plats i servicelandskapet varpå de anställda får en viktig roll för 

byråerna vid planering av utformandet. Detta stämmer överens med Bitners (1992, s. 58) 

åsikt om att utformningen av den rumsliga miljön bör stötta de anställdas behov och 

preferenser. Ottosson förklarar vidare att de tittar mycket på medarbetarlöften, samt 

undersöka om det som företaget vill signalera utåt är det samma som riktas inåt i 
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organisationen. Hernelius förklarar att det även är viktigt att ta hänsyn till hur de 

anställda kommer påverkas och må i den miljö de arbetar i. Detta då utformningen kan 

påverka de anställdas attityd vilket i förlängningen även kan förmedlas till slutkunden. 

Den tidigare forskningen som presenterats i teorin bekräftar detta genom bland annat 

Frankelius, Norrman och Parment (2015, s. 291) förklaring att varumärkets kärnvärden 

måste vara sanna och återspeglas i hela organisationen. Författarna förklarar även att 

om detta uppnås skapas en känsla av stolthet och positiv attityd hos de anställda som i 

sin tur sprider sig vidare till de gäster som besöker platsen. Chernatony och Riley (1999, s. 

7) utvecklar genom att beskriva att de anställda har ett stort inflytande på hur 

slutkunden uppfattar varumärket, tack vare att de anställda är de som levererar 

tjänsten. Författarna menar vidare att det således är av stor vikt för tjänsteföretagen att 

deras personal trivs i servicelandskapet då detta leder till att de anställda fungerar som 

ett positivt ansikte utåt mot slutkunden. Mitchell (2002) instämmer med Chernatony och 

Riley synvinkel om att det är tjänsteföretagets personal som i första hand levandegör 

varumärket i kontakt med slutkund, och att det således är viktigt att även de anställda 

ska kunna associera sig med varumärket. 

 

Ottosson beskriver hur människor idag är mer rörliga varpå anställda inte stannar lika 

länge på ett och samma företag, vilket gör att företag måste hitta sätt att locka till sig 

rätt medarbetare. Ottosson och Whyte förklarar vidare hur inredning och design kommit 

att bli viktiga faktorer i processen att anställa nya medarbetare, samt att det påverkar 

vilka som söker sig till företaget. En förklaring till detta kan finnas i Bitners ramverk (1992, 

s. 65–67) som förklarar hur den rumsliga miljön och dess utformning skapar reaktioner 

hos slutkunderna och de anställda som i förlängningen leder till ett närmande eller 

avvikande beteende gentemot servicelandskapet.  

 

En möjlig förklaring till strategin bakom att arkitekt- och designbyråerna tar hänsyn till 

de anställda behov och preferenser är att de oftast besitter en djup förståelse för 

varumärket och hur de anställda anser att det ska förmedlas. Vidare har de en förståelse 

för hur utformningen, framförallt de funktionella faktorerna ska planeras. Detta kan i 

förlängningen kan leda till en djupare förståelse hos byråerna för vad varumärket står 

för och hur det ska förmedlas i servicelandskapet. Samtidigt kan servicelandskapet locka 

till sig rätt medarbetare, varpå det är av största vikt för byråerna att ta hänsyn till vad 

potentiella medarbetare efterfrågar. 
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6.3. ATT FÖRSTÅ KUNDENS VARUMÄRKESIDENTITET 

Hernelius och Ottosson förklarar att det är viktigt som arkitekt- och designbyrå att förstå 

kundens varumärkesidentitet samt vad kunden vill signalera i servicelandskapet. En 

grundförutsättning är enligt Informant 1 och Whyte att hitta en relevant positionering för 

kundens varumärke som överensstämmer med deras identitet. Detta stämmer överens 

med vad Ponsonby-Mccabe och Boyle (2006, s. 179) förklarar i sin studie gällande vikten 

av att företag förmedlar sin varumärkesidentitet på ett representativt sätt så att 

slutkundernas uppfattning och bild av varumärket stämmer med vad företaget vill 

signalera. Det kan således vara en möjlig förklaring till att Hallström på White Arkitekter 

genomgående under processens gång säkerställer att hon och kunden är eniga vad 

gäller förmedlingen av varumärkesidentiteten. Att det Hallström planerar att utforma 

verkligen stämmer överens med vad kunden önskas associeras med. Detta kan vidare 

bero på att det finns en svårighet att tolka och förmedla vissa önskemål, som exempelvis 

att förstå vad en ”härlig miljö” innebär för kunden. Tydliga skisser, illustrationer och 

fysiska materialpaletter kan överbrygga vissa frågetecken och tydliggöra vad kunden 

faktiskt vill associeras med. En möjlig förklaring till att detta är en så pass viktig del av 

processen är att arkitekt- och designbyråerna vill vara säkra på att varumärket lyfts 

fram på rätt sätt i servicelandskapet, då associationerna som skapas hos slutkunden 

påverkar uppfattningen av varumärket. 

6.4. ATT FÖRMEDLA KUNDENS VARUMÄRKESIDENTITETEN  

När ovanstående grundförutsättningar är säkerställda börjar arkitekt- och 

designbyråerna arbetet med att översätta varumärket och dess identitet, affärsplan, 

visioner och värdeord. Företagets varumärkesidentitet har i föreliggande studie beskrivits 

som ett komplext socialt fenomen som kontinuerligt återskapas av sociala aktörer, vilket 

leder till svårigheter att förmedla ett varumärke. En möjlig förklaring till problematiken 

som infinner sig för arkitekt- och designbyråerna när de ska förmedla kundens 

varumärke baseras på samma antaganden om varumärkens komplexitet. Hallström och 

Whyte förklarar att de tar hjälp av företagets visioner och värdeord, för att sedan 

analysera och översätta dessa rent konkret till ett koncept. När konceptet är bestämt 

menar Ottosson att det måste finnas en tydlig och enhetlig inredningsstrategi så att 

denna genomsyrar vilken tjänst företaget erbjuder, samt skapar en helhetsupplevelse av 
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varumärket genom rätt associationer. Whyte förklarar hur de två värdeorden “trygghet” 

och “nytänkande” kan översätts genom material och kvalitetsval. Om målet istället är att 

signalera att det ska vara dyrt, som i Ottossons exempel med high-end advokatkontoret, 

och byrån inte tar hänsyn till detta så kommer det leda till att slutkunden får felaktiga 

associationer till varumärket. På ett liknande sätt framgår det i studiens presenterade 

teori att tecken, symboler och artefakter kan fungera som explicita 

kommunikationsverktyg för att signalera företagets värderingar och normer (Bitner 1992, 

s. 66). Genom dessa icke-verbala ledtrådar i form av bland annat möbler och dekor, kan 

arkitekt- och designbyråerna konstruera och kontrollera slutkundernas uppfattning om 

varumärket (Ruesch & Kees 1956, se Bitner 1992, s. 62). Mossberg (2003, s. 109) ger 

exempel på hur en restaurangs interiör kan fungera som en metafor för att attrahera 

rätt målgrupp och kommunicera tjänstens karaktär, där interiör, färgskala, ljudnivå eller 

material kan fungera som centrala verktyg för att uppnå detta. Detta antyder att om 

servicelandskapet laddas med noga utvalda visuella ledtrådar, kan rätt associationer till 

varumärket skapas hos slutkunden. Om det servicelandskapet kommunicerar ut 

motsvarar slutkundens uppfattning kan det leda till en mer positiv bild av varumärket.  

6.5. DE MÄNSKLIGA SINNENA 

Informanterna var alla eniga om uppfattningen att stimulering av de mänskliga sinnena 

har stor påverkan på slutkundens upplevelse av ett varumärke. Informant 1 och Whyte 

berättar att de ofta samarbetar med kunniga konsulter när det kommer till 

ljussättningen och luftkvalitet, medan Hallström förklarar att de gärna jobbar in-house 

med både ljud, ljus, känsel och syn då de är av uppfattningen att det leder till ett mer 

lyckat koncept. Hernelius framlägger att inredningsarkitekter bör räkna med samtliga 

sinnen vid planering och utformning av en rumslig miljö. Hallström instämmer och 

tillägger att stimulering av de olika sinnena kan leda till en bättre helhetsbild samt rätt 

varumärkesassociationer. I den presenterade teorin förklarar Hultén et al. (2008, s. 37–

40) att sinnesmarknadsföring är en strategi, genom vilken företag kan skapa mervärde 

för slutkunden, genom att integrera de mänskliga sinnena i marknadsföringen. Hultén et 

al. (2008, s. 28) beskriver vidare att var och ett av människans fem sinnen antingen 

tillsammans eller var för sig bildar olika sinnesupplevelser vilka kan stärka ett varumärke. 

Dock förklarar Hultén et al. att det från företagets perspektiv krävs att definiera vilka 

strategiska mål de vill uppnå, samt vilka sinnen som lämpligast bör stimuleras för att nå 
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dessa (Hultén et al. 2008, s. 45). Av ovanstående empiri att utläsa är detta inte alltid är 

någonting samtliga informanter arbetar utifrån. Det finns dock en antydan till en viss 

strategi hos byråerna bakom de val som påverkar sinnena, speciellt när det kommer till 

synen och känseln. Hallström framlägger att på White Arkitekter jobbar de med taktila 

materialprover för att uppdragsgivaren ska få förståelse för slutprodukten, samtidigt 

som de använder ljussättning som en viktig del av utformningen. Vidare förklarar 

Hernelius att man genom materialval även kan påverka akustiken i en rumslig miljö.  

Hernelius förklarar hur luktsinnet är det sinne som starkast leder till andra associationer, 

och att man således behöver vara försiktig i hur man använder sig av dofter i den 

rumsliga miljön. Detta bekräftas även av Hallström och Grotell som beskriver att 

speciella dofter ofta kan leda till negativ påverkan på slutkunder och anställda. Krishna 

(2010, s. 78) förklarar i enlighet med detta, hur behagliga dofter kan leda till positiva 

reaktioner hos slutkunden, vilket kan uttrycka sig i form av positiva beteenden. Är doften 

däremot obehaglig resulterar detta till motsatt beteende.  

 

Hallström och Grotell kan se en viss efterfrågan av sinnesmarknadsföring från 

uppdragsgivarna, och har noterat att denna strategi fått allt större utrymme, exempelvis 

på Milanos senaste möbelmässa 2019. Trots att ingen av informanterna uttryckligen 

använder sig av sinnesmarknadsföring, har det framkommit att samtliga informanter 

anser att sinnena påverkas av servicelandskapets utformning. Av informanternas svar 

går det dock att utläsa att det kanske inte finns en medveten strategi till att stärka 

varumärket genom att stimulera sinnena. Materialvalen kan istället för att strategiskt 

stimulera ett sinne, bero på att primärt tillgodose rent funktionella eller estetiska behov 

alternativt att materialvalet ska förmedla önskade varumärkesassociationer. Hernelius 

bekräftar till viss del denna analys då hon framlägger att det i slutändan handlar om att 

ställa varumärkets identitet och koncept, och hur sinnena kan stimuleras för att uppnå 

detta, mot servicelandskapets funktion och trivsel, och att det är uppdragsgivaren som i 

varje enskilt fall avgör vad som bör prioriteras.  

6.6. UPPLEVELSEN I SERVICELANDSKAPET 

Ottosson förklarar att genom den stenhårda konkurrens som råder idag om kunder och 

medarbetare, så har upplevelsen kommit att bli viktigare och i många fall avgörande för 

om en slutkund eller arbetssökande väljer ett företag framför ett annat. Informant 1 
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menar vidare att en unik upplevelse handlar om att förmedla vad företaget står för och 

vad som gör att de är unika och förklarar vidare att den fysiska planeringen kan 

påverka utvärderingen av upplevelsen. Hernelius menar att en unik upplevelse kommit 

att bli minst lika viktig som exempelvis maten på en restaurang, detta bekräftas i den 

presenterade teorin där det framgår att det uppstått ett ökat intresse hos företag, 

speciellt inom tjänstesektorn, att skapa unika upplevelser för att differentiera sig på 

marknaden (Pine & Gilmore 1999, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 180). 

  

Flera av arkitekt- och designbyråerna arbetar ständigt och strategiskt med att skapa 

rumsliga upplevelser. Whyte förklarar att det är en grundläggande utmaning i alla deras 

projekt att skapa upplevelser, och att detta även är väldigt viktigt för dom att 

åstadkomma genom fler verktyg än bara inredningsarkitektur. Hallström och Grottell 

förklarar att det inte bara handlar om fysiska och rent estetiska upplevelser men också 

att varumärket lyfts fram i upplevelsen. Ett exempel på detta är Hernelius uppfattning 

om att en viss typ av upplevelse kan skapas genom att förmedla varumärkesidentiteten, 

exempelvis kan komfort bidra till en lyxigare upplevelse vilket i sin tur påverkar 

uppfattningarna och förväntningarna av varumärket. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning som på ett liknande sätt beskrivit vikten av att konstruera 

väldesignade upplevelser för att förmedla rätt budskap och skapa positiva upplevelser 

för slutkunden genom att planera och tillsätta olika designelement i den rumsliga miljön 

(Gobé & Zyman 2001; Davenport & Beck 2002; Pine & Gilmore 1998, se Pullman & Gross 

2004, s. 552). Då utvärderingen av upplevelsen baseras på emotionella och personliga 

faktorer hos slutkunden är det svårt för arkitekt- och designbyråerna att styra 

utvärderingen, men de kan istället fokusera på vilka budskap som ska förmedlas i den 

fysiska omgivning där upplevelsen sker (Mossberg 2003, s. 121). Att samtliga informanter 

pekat på hur viktigt det är att skapa positiva och unika upplevelser går möjligtvis att 

förklara genom att upplevelsen i sig har en stark påverkan på slutkundens uppfattning 

av varumärket. Eftersom arkitekturen och designen har en väldigt stor påverkan på 

upplevelsen, blir även byråernas roll således mycket viktig. 

6.7. SAMSTÄMMIGHET MED ÖVRIG MARKNADSFÖRING AV 

VARUMÄRKET  
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Det finns en gemensam uppfattning bland informanterna att det bör finnas ett enhetligt 

koncept i all den marknadsföringen som företaget sänder ut och menar att det 

sammantaget kan leda till ett starkare varumärke. Hallström och Grottell förklarar att de 

självklart har i åtanke hur företagets övriga marknadsföring rent visuellt ser ut men 

också vad den sänder ut för budskap, och försöker sedan plocka delar av det vid 

planeringen av den rumsliga miljön. Samtidigt menar Hallström att det är viktigt att 

projektet är enhetligt och att man har en idé som genomsyrar allt då det kan leda till 

bättre marknadsföring av varumärket. På ett liknande sätt förklarar Hernelius att ett 

varumärke kan stärkas genom både subtila och mer uppenbara metoder genom att låta 

en form, färgsättning eller mönster upprepas på exempelvis tallriken eller menyn i 

restaurangen, där färgerna primärt ofta kommer från företagets andra 

marknadsföringskampanjer eller grafiska profil. Detta bekräftar Frankelius, Norrman och 

Parment (2015, s. 291) i teorin där de förklarar att företag behöver leverera en 

samstämmighet och kontinuitet i de olika kommunikationskanalerna så att det slutligen 

skapas en igenkänningsfaktor för slutkunden vilket vidare kan stärka varumärket. Vidare 

förklarar även Grönroos (2008, s. 327) att företaget, eller arkitekt- och designbyrån i 

detta fall, bör implementera varumärkets önskade associationer genom effektiv 

kommunikation vilket antyder att marknadsföringen bör vara enhetlig och tydlig i 

samtliga marknadsföringskanaler. En möjlig förklaring till att arkitekt- och 

designbyråerna anser att denna strategi är viktig kan bero på uppfattningen att olika 

budskap i olika kanaler kan riskera att förvirra kunderna varpå de strategiskt väljer att 

utforma den rumsliga miljön med övrig marknadsföring av varumärket i åtanke. 

  

Whyte berättar att hon idag kan se att företag börjar ta den rumsliga miljön på allt 

större allvar. På frågan om hur informanterna på arkitekt- och designbyråerna anser att 

den totala uppfattningen av varumärket påverkas av utformningen av den rumsliga 

miljön, menar både Hallström och Grottell att platsen kan fungera som ett viktigt 

marknadsföringsverktyg för att förmedla varumärket. Detta eftersom att slutkunden får 

uppleva varumärket genom platsen, och har egentligen inte möjlighet att undvika 

varumärket, till skillnad från den marknadsföring som sker digitalt som slutkunden 

annars kan välja bort. Grottell menar vidare att en rumslig miljö kan påverka slutkunden, 

inte bara på plats men också genom känslan slutkunden tar med sig när hen går 

därifrån. Detta kan leda till att slutkunden minns varumärket på ett annat sätt samt 

påverkar hen att vilja komma tillbaka och rekommendera platsen, och således 
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varumärket, till andra. Mossberg (2003, s. 121) beskriver i teorin att servicelandskapet har 

en stor betydelse ur ett marknadsföringsperspektiv då den kan kommunicera ledtrådar 

om varumärket och tjänstens erbjudande. Samtidigt har den rumsliga miljön ett övertag 

gentemot digitala marknadsföringskanaler vad gäller att stimulera olika sinnen där 

sinnena i sig kan förstärka upplevelsen (Krishna 2010, s. 17). Det kan utläsas att den 

rumsliga miljön och dess utformning i form av arkitektur, inredning och design ger ett 

starkare avtryck på slutkunden genom att det skapas en upplevelse som vidare leder till 

en uppfattning av varumärket som delvis är svår att undvika men som också är starkare 

än den digitala marknadsföringen av varumärket. 

 

6.7.1. KUNDENS GRAFISKA PROFIL  

Informanternas uppfattning av kopplingen mellan den grafiska profilen och 

utformningen av servicelandskapet varierade, samt huruvida den kan fungera som en 

strategi för att skapa en enhetlig bild av det varumärke som presenteras. Hernelius anser 

att det finns en tydlig koppling mellan den grafiska profilen och inredningen, och 

använder exempelvis gärna en detalj av loggan som upprepning på andra ställen i 

interiören. Hallström förklarar på ett liknande sätt att de självklart försöker jobba in 

företagets grafiska profil i interiören. Hallström förklarar vidare att uppdragsgivaren 

ibland har en uppfattning om exempelvis en specifik färg som de anser representerar 

just dom, och att de då kan önska att denna strategiskt ska inkluderas i interiören. 

Ottosson anser dock att man bör skilja på ett företags grafiska profil och dess interiör, 

trots att de till viss del kan samspela med varandra. Vidare berättar Grottell om att de i 

ett samarbete fick jobba parallellt med att re-branda varumärket och då försöka skapa 

en samstämmighet med det nya budskapet, loggan och färgerna i den nya lokalen. 

Detta kan kopplas till Hultén et al:s (2008, s. 99) beskrivning av att genom att 

kontinuerligt använda visuella attribut, som exempelvis färg och grafik, i både interiör 

och exteriör kan företag spegla varumärkets identitet. Att de byråer som använder sig av 

företagets grafiska profil vid utformningen av den rumsliga miljön kan således tänkas 

bero på strävan efter att förmedla en enhetlig och tydlig bild av varumärket samt för att 

etablera en visuell identitet som slutkunden kommer ihåg och kan associera till de 

egenskaper företagen önskar.  
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6.8. ATT SE SERVICELANDSKAPET SOM EN PRODUKT 

Under intervjun tillsammans med Maria Whyte förklarade hon att trots att arkitektur och 

design anses vara helt avgörande för hur slutkunderna tolkar och läser av det företag 

som de besöker, bör själva kärnprodukten vara mer i fokus och att det inte räcker med 

att endast satsa på ett attraktivt varumärke. Whyte menar att som arkitekt- och 

designbyrå bör man se uppdraget, det vill säga den plats som byrån ska utforma, som 

en produkt som ska sälja för att vara konkurrenskraftiga på den hårt konkurrerande 

marknaden. Förutom att leverera ett genomarbetat inredningskoncept behöver byrån 

förstå hela produkten, allt från att förstå sig på kundens affär, vad de vill åstadkomma, 

vad de har för mål till att förstå varumärkets betydelse för uppdraget. Samtidigt behöver 

byrån vara pålästa vad gäller efterfrågan på marknaden och ligga steget före dagens 

medvetna och informerade slutkunder. Detta för att leverera ett innehåll som både lever 

upp till, och överträffar det man lovat. Det handlar alltmer om att skapa en sammansatt 

produktmix som sedan levandegörs genom arkitektur- och design i en rumslig miljö.  

 

Enligt den presenterade teorin beskrivs varumärken vara en värdefull resurs för att 

skapa konkurrensfördelar, inte minst eftersom de är svåra för konkurrenterna att imitera 

till skillnad från de tekniska eller rent visuella egenskaper av en tjänst eller produkt 

(Teece 2000, se Ponsonby-Mccabe & Boyle 2006, s. 176). Det går att utläsa att Whyte Lilja 

givetvis jobbar med varumärken och att de försöker förmedla det i den rumsliga miljön. 

Utifrån den presenterade empirin kan det tolkas att deras primära strategi inte endast är 

att skapa ett attraktivt varumärke, istället ser de den rumsliga miljön som en produkt 

som ska sälja och vara konkurrenskraftig, varpå det således handlar mycket om att vara 

påläst om vad som efterfrågas på marknaden vid utformandet av servicelandskapet. 
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7. SLUTSATS 
 

 

 

 

Syftet med föreliggande studie var att generera kunskap till 

ämnesområdet varumärkeskommunikation, ett syfte vilket uppnåtts 

genom att undersöka och presentera hur arkitekt-och designbyråer, på 

uppdrag av tjänsteföretag, strategiskt planerar utformningen av 

servicelandskapet för att stärka sina kunders varumärken. I följande kapitel 

presenteras undersökningens slutsatser utifrån dess frågeställning. 
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En av studiens slutsatser är att en förutsättning för att arkitekt- och designbyråerna 

strategiskt ska kunna stärka kundens varumärke i servicelandskapet, kräver att de tar 

reda på en stor mängd information om kunden genom uppdragsgivaren. Allt från vilka 

de är, till deras visioner, värdeord och varumärkesidentitet för att kunna skapa en 

grundläggande förståelse för företaget och dess varumärke. Detta för att kunna 

förmedla en representativ bild av varumärket med hjälp av inredning och arkitektur, 

vilket kan påverka slutkundernas associationer till varumärket. Förutom att lära känna 

och förstå kunden, lägger arkitekt- och designbyråerna mycket tid och resurser på att 

förstå medarbetarna som arbetar på den plats som ska utformas. Dels för att de har 

förståelse för vilka funktioner som krävs, dels vad varumärket står för. Dessutom 

fungerar de anställda som ansiktet utåt för varumärket, vilket resulterar i att det är 

viktigt att utveckla ett servicelandskap som inte bara är trivsamt för slutkunden, utan 

även för de anställda. Ett servicelandskap som utformats utefter medarbetarnas 

preferenser kan leda till att fler väljer att söka sig dit. Arbetsplatsen blir således mer 

attraktiv vilket i förlängningen stärker varumärket.  

 

Det har framkommit att arkitekt-och designbyråerna kombinerar flera strategier vid 

utformningen av servicelandskapet med syfte att stärka kundens varumärke. Baserat på 

analysen är en central slutsats att en viktig strategi för byråerna är att skapa unika 

upplevelser för slutkunderna, för att effektivt kunna stärka kundernas varumärken. 

Genom att strategiskt planera och utforma inredningsarkitektur, som stämmer överens 

med det företaget önskas associeras med, kan det resultera i en starkare och mer positiv 

upplevelse för slutkunden. Det har även framkommit att en viktig del av upplevelsen är 

att stimulera slutkundens sinnen på ett önskvärt sätt genom noggrann planering av 

material, akustik samt ljusförhållanden. Genom kunskap om hur slutkundens 

sinnesupplevelse i servicelandskapet kan komma påverkas av dessa val, kan en 

strategisk planering utföras. Ytterligare en slutsats är att arkitekt- och designbyråerna 

har som strategi att skapa kontinuitet i det visuella uttrycket. Genom att byråerna vid 

utformningen av servicelandskapet tar hänsyn till företagets grafiska profil och de 

budskap som används i företagets andra marknadsföringskanaler kan ett enhetligt 

koncept skapas, vilket sammantaget kan leda till ett starkare varumärke.  

 

Slutligen går det från den insamlade empirin samt analysen att utläsa att det är få 

faktorer inom servicelandskapets väggar som arkitekt- och designbyråerna inte har en 



63 

strategisk plan bakom. I några fall sträcker sig denna planering även långt utanför den 

rumsliga miljön och tar hänsyn till både andra marknadsföringskanaler samt framtida 

potentiella medarbetare. Det går även att fastställa att det inte finns en konkret mall för 

hur ett servicelandskap bör utformas för att på bästa sätt stärka ett varumärke, utan det 

är situations anpassat och beror i högsta grad på uppdraget och varumärket i fråga som 

byråerna arbetar tillsammans med. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 
 

Kapitlet består av reflektioner kring studiens resultat samt intressanta 

aspekter som framkommit i samband med undersökningen. Vidare 

diskuteras möjliga begränsningar och avslutningsvis förslag på vidare 

forskning. 
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Det kan diskuteras huruvida de strategier som framkommit vid planering av 

servicelandskapets utformning för att stärka kundens varumärke, används av samtliga 

arkitekt- och designbyråer inom branschen. Samtliga byråer har en gemensam bild av 

att varumärket bör förmedlas i servicelandskapet genom bland annat en tydlig 

varumärkesidentitet som representerar varumärket. Vidare har det framkommit att 

upplevelsen i servicelandskapet och planeringen av denna ligger till grund för 

uppfattningen av varumärket. Men är denna kombination verkligen tillräcklig för att 

stärka varumärket?  

 

En intressant aspekt som Maria Whyte på Whyte Lilja lyfte fram var strategin att se 

uppdraget, det vill säga den rumsliga miljö som ska utformas, som en produkt som ska 

sälja. Utifrån detta synsätt behöver byrån skapa en djupare förståelse för vad som 

faktiskt efterfrågas på marknaden, utöver att förmedla rätt associationer till varumärket 

och skapa ett snyggt koncept av det. Det kan således diskuteras huruvida “att stärka ett 

varumärke” bör vara det primära förhållningssättet vid planeringen av 

servicelandskapets utformning. Det kanske istället handlar att skapa en attraktiv 

produkt, som säljer och som gör att fler vill besöka platsen, vilket i förlängningen stärker 

varumärket? 

 

Det kan även diskuteras i vilken mån arkitekt- och designbyråerna har friheten att själv 

välja de kunder de vill arbeta med i förhållande till vilka uppdrag som genererar mest 

pengar vilket kan begränsa deras frihetsgrad vid utformningen av servicelandskapet. I 

intervjuerna med samtliga informanter har det framkommit att uppdragen varierar i 

både ekonomisk omfattning samt hur väletablerat varumärket är. Föreliggande 

undersökning har inte fokuserat på enskilda uppdrag som arkitekt- och designbyråerna 

jobbat med. Istället har studien fokuserat på hur byråerna i allmänhet strategiskt 

planerar utformningen av servicelandskapet för att stärka sina kunders varumärken, 

oavsett hur väletablerat varumärket än är, vilket kan ses som en begränsning med 

studien. Detta då det är möjligt att kända kedjor och väletablerade varumärken kan 

begränsa arkitekt- och designbyråernas frihetsgrad vid utformningen i 

servicelandskapet, dels för att det möjligtvis måste anpassa sig till varumärkets övriga 

marknadsföringskanaler men också för att uppdragsgivaren kan ha vissa restriktioner 

om hur den rumsliga miljön ska eller kan utformas. 
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Studien har avgränsats till att enbart undersöka hur tjänsteföretags varumärken kan 

stärkas genom servicelandskapet och hur arkitekt- och designbyråerna strategiskt 

arbetar med att uppnå detta vid planering av servicelandskapets utformning. Detta 

innebär vidare att arkitekt- och designbyråernas eventuella strategier att stärka sina 

egna varumärken i deras uppdrag med kund inte har behandlats. Huruvida det kan 

finnas en sådan bakomliggande strategi hos byråerna går givetvis att diskutera. Utifrån 

vad som går att utläsa från den insamlade empirin handlar det primärt om att arkitekt- 

och designbyråerna ska förmedla och stärka uppdragsgivarens varumärke utöver en 

estetiskt tilltalande interiör som går hand i hand med byråernas ofta använda visuella 

uttryck. 

8.1. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING  

Då föreliggande studie har utförts ur ett företagsperspektiv, är ett förslag på fortsatt 

forskning att utföra undersökningen med synvinkeln ur slutkundens perspektiv. De två 

studierna hade då kunnat komplettera varandra genom jämförelser mellan hur arkitekt- 

och designbyråerna strategiskt planerar utformningen av servicelandskapet, samt hur 

slutkunderna uppfattar att utformningen bidrar till deras bild av varumärket. Dessutom 

hade en sådan studie kunnat kartlägga vad i servicelandskapet som har störst påverkan 

på slutkunden. Ett sådant bidrag är av vikt för både arkitekt- och designbyråerna, men 

även för tjänsteföretagen som anlitar dom, då det kan bidra till förståelse och kunskap 

kring vilka strategier, som upplevs som mest effektiva av slutkunderna.  

 

Som tidigare konstaterat undersöker föreliggande studie inte arkitekt- och 

designbyråernas egna varumärken, utan hur dessa byråer strategiskt planerar 

utformningen av sina kunders servicelandskap för att stärka sina kunders varumärken. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att byta fokus till arkitekt- och designbyråernas egna 

varumärken, och hur dessa bibehålls och förmedlas. I en sådan undersökning hade det 

varit av intresse att behandla hur byråerna väljer ut sina anställda, vilka kriterier de har 

för val av kunder samt hur byråerna balanserar mellan att förmedla sitt egna varumärke 

och kundens varumärke. Det hade även varit högst relevant att då kartlägga arkitekt- 

och designbyråernas interna arbetsorganisation och segmentering. Genom en sådan 

undersökning hade det även varit av intresse att undersöka i vilken grad arkitekt- och 
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designbyråerna väljs ut av kunderna baserat på specifika arkitekter som jobbar på 

byråerna, och vilka eventuella problem eller möjligheter som kan uppstå tack vare detta. 

 

En intressant aspekt som framkommit från studiens slutsatser är hur stor påverkan 

servicelandskapets utformning har på de anställda i deras uppfattning av varumärket, 

då flera av byråerna diskuterat att det i vissa fall kan vara avgörande för en 

arbetssökande vid valet av arbetsplats. Detta var inte något som studien ämnade att 

undersöka och således inte var avgränsad till, men som skulle vara av värde för 

tjänsteföretagen för att få djupare förståelse kring, med målet att förstå hur 

servicelandskapet kan påverka framtida potentiella medarbetare  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

GENERELL INFORMATION • Är det okej att vi spelar in intervjun 
för möjligheten att senare 
transkribera den? 

• Tillåts vi att nämna personliga namn 
och byråns namn i den slutgiltiga 
uppsatsen? 

• Hur vill ni ta del av resultatet?  
• Presentation om studien och syftet 

med uppsatsen. 
• Vad är din roll på företaget? 

VARUMÄRKEN • Kan du berätta lite om hur den 
inledande processen ser ut när ni fått 
ett nytt uppdrag av en kund? 

• Hur förhåller ni er till kundens 
varumärkesidentitet vid planering av 
den rumsliga miljön? 

• Till vilken utsträckning tror du att den 
rumsliga miljön är en del av 
konsumenternas totala uppfattning 
av varumärket?  

• Hur tror du att arkitektur och design 
kan användas i syfte att stärka 
varumärket?   

FYSISKA OMGIVNINGSDIMENSIONER • Vad påverkar valet över hur ni 
utformar den rumsliga layouten?  

• Hur använder ni er av olika tecken, 
artefakter och symboler som ni 
använder er av vid utformningen av 
den rumsliga miljön? 

• Hur tror du att dessa faktorer vi nu 
pratat om kan påverka 
konsumentens bild av varumärket? 

DESIGNUPPLEVELSEN • Vad är dina tankar kring att skapa en 
unik upplevelse för konsumenten i 
den rumsliga miljön? 

• På vilka sätt kan ni, som arkitekt- och 
designbyrå, skapa en mer positiv 
upplevelse för konsumenten?  
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• Hur stor betydelse tror du att 
upplevelsen i den rumsliga miljön har 
på konsumentens totala uppfattning 
av varumärket? 

SINNESMARKNADSFÖRING • Vad är din relation till 
sinnesmarknadsföring? Är det något 
ni använder er av vid planering och 
utformning av kundernas rumsliga 
miljöer? 

• (Om ja) Vilka sinnen försöker ni i 
första hand stimulera? Kombinerar ni 
flera? Varför?  

• Hur tror ni att sinnesmarknadsföring 
kan påverka konsumenternas 
uppfattning om varumärket? 

ÖVRIGT • Hur viktig anser du att den rumsliga 
miljön är som 
marknadsföringsverktyg?  

• I vilken utsträckning använder ni er 
av kundernas visuella identitet? 

 


