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Abstract 
This paper exemplifies how the physical environment affects clients’ experienced service 
quality and how companies work with the physical environment. In the empiric study, we 
conducted a case study and studied two hairdressing saloons. The study showed a connection 
between physical environment and experienced service quality in the business of hairdressing. 
Owners of hairdressing saloons perceive that a combination of the personal meeting and the 
physical environment influence the clients’ general impression and their experience of 
quality. The managers at hairdressing saloons use physical evidence in their servicescape to 
strengthen clients’ experienced service quality and to create an experience to their clients. 
Furthermore, hairdressing saloons spend a lot of time working with details and creating 
homogeneous surroundings to help the clients remembering the company and its services. To 
achieve an experience for their clients, hairdressing saloons invest in comfort and offer clients 
an environment distance from the everyday stress. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Förord 
Med denna C-uppsats vill vi presentera det vi kommit fram till gällande betydelsen av den 
fysiska miljön i frisörföretag, vilket för oss har varit intressant och stimulerande att utforska. 
Vi har förhoppningar om att även läsaren av denna uppsats skall finna den intressant och 
kunna erhålla en ökad förståelse av problemområdet. 
 
Först och främst vill vi tacka Susann Andersson och Classe Nyström som ställt upp som 
respondenter och därmed bidragit till uppsatsens empiriska material. Vi vill även tacka vår 
handledare Rickard Wahlberg för det stöd och den vägledning vi fått under uppsatsens gång. 
Ett tack också till våra nära och kära som har underlättat vardagen för oss, vilket medfört att 
vi helhjärtat kunnat ägna oss åt uppsatsskrivandet. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete. 
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1. Inledning 
 

et inledande kapitlet ger en bild av det ämne som uppsatsen kommer att behandla. 

Bakgrunden mynnar ut i ett problemområde och ett syfte samt två forskningsfrågor som 

kommer att ligga som grund för resterande delen av studien.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Regeringskansliet (2008) är tjänstesektorn mycket betydelsefull i Sverige, denna sektor 
sysselsätter cirka 3,2 miljoner människor. Enligt uppgifter i Standard magazine (Tjänster på 
export, 2008) framhålls att cirka 80 procent av de nystartade företagen bygger sin verksamhet 
på tjänster. Enligt AB handelns utredningsinstitut (2006) har konkurrensen för företagen ökat 
mellan detaljhandeln, tjänstesektorn och upplevelseindustrin. Den ökade konkurrensen ställer 
högre krav på organisationen och det finns inget utrymme för felsatsningar. 
 
Corvellec och Lindquist ( 2005, s 5 f) menar att vi i vårt tjänsteintensiva samhälle, allt oftare 
omges av servicemöten.  De som konsumerar möts ansikte mot ansikte med dem som 
producerar eller genom en maskin. Rollistan gällande dessa möten kan bland annat innefatta; 
receptionist, säljare eller frisör. De påpekar även att dessa servicemöten kan utspela sig på 
olika typer av scener; på ett kontor eller i en butik är ett par exempel. Under dessa 
servicemöten används olika typer av fysiska produkter, ett exempel är hårspray. Syftet med 
mötet kan vara olika, exempelvis ge information, köpa eller uppleva (ibid). 
 
Handelsinstitutet (no date) framhåller att upplevelsemöjligheter skapas i miljöer som byggs 
upp med hjälp av materiella faktorer, exempelvis redskap, arenor, utrustning, maskiner och 
apparater som är behövliga för att stimulera eller skapa själva upplevelsen. Utifrån kundens 
perspektiv, skapas en upplevelsemöjlighet genom en interaktion mellan det konkreta och 
abstrakta (ibid). Hoffman och Bateson (2006, s 23) menar att kunden köper en upplevelse, när 
denne köper en tjänst.  
 
Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s 4) definierar en tjänst som all den ekonomiska aktivitet 
som inte leder fram till en fysisk produkt och som generellt konsumeras samtidigt som den 
produceras samt att den adderar ett värde i form av huvudsakliga ogripbara faktorerna (såsom 
övertygelse, förnöjsamhet, bekvämlighet eller välbefinnande) för köparen. Hoffman och 
Bateson (2006, s 5) definierar en tjänst som en gärning, prestation eller ett utförande. 
Zeithaml et al påpekar att tjänster oftast produceras och konsumeras samtidigt som kunderna 
befinner sig i företagets anläggning. De menar vidare att kunderna samspelar med företagets 
personal och att de ingår som en del i tjänsteleveransen. Utifrån detta samt att tjänster är 
ogripbara, söker kunderna efter gripbara faktorer för att hjälpa dem att förstå karaktären av 
tjänsteupplevelsen. I denna uppsats behandlas den fysiska miljön, som är en av de gripbara 
faktorerna i tjänsteleveransen.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Grönroos (1992, s 37) är det viktigt att förstå vad kunderna söker och sätter värde på, 
för att kunna utveckla meningsfull och effektiv marknadsföring av tjänster. Mossberg (2003, s 
13) anser att man inte kan generalisera marknadsföringen av tjänster. Hon menar att man 
måste dela in tjänster i funktionella och upplevelseinriktade för att kunna utveckla effektiva 
strategier. Vidare framgår det att funktionella tjänster handlar om resultat, såsom kemtvätt och 
renhållning, medan minnesrika händelser som exempelvis ett teaterbesök klassas som en 
upplevelse (ibid). Hoffman och Bateson (2006, s 23) menar att upplevelsen påverkas av fyra 
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olika delar; servicelandskapet, tjänsteleverantören/kontaktpersonalen, andra kunder och den 
osynliga organisationen och dess system. Hoffman, Kelley och Chung (2003) definierar 
servicelandskap som en miljö där tjänster levereras och i vilken företag och kund interagerar. 
Sureshchandar, Rajendran och Anantharaman (2002) menar att den fysiska miljön ofta 
benämns servicelandskapet. Mossberg (2003, s 15) använder uttrycket upplevelserummet. 
Mossberg (2003, s 39) menar att en förutsättning för ett företags överlevnad på marknaden är 
att ge kunden ett mervärde och skapa en minnesrik upplevelse. Hon menar vidare att 
upplevelsen är viktig för att kunden skall sprida ett positivt budskap och därmed främja 
företaget (ibid).  
 
Handelns utredningsinstitut (no date) påpekar att upplevelsen påverkas av individens tidigare 
erfarenhet, perception och tolkning. Det framhålls även att upplevelsen är individuell och att 
det handlar om att uppfatta, värdera och tolka på ett känslomässigt plan och ett subjektivt 
plan. Vidare framkommer det att den förförståelse som individen har med sig till den plats i 
tid och rum där den kommersialiserade upplevelsemöjligheten skapas, påverkar också 
upplevelsen i sig. Gällande upplevelseproduktionen framkommer det även att tid och rumsliga 
aspekter är två mycket viktiga faktorer, eftersom upplevelser utifrån kundens perspektiv alltid 
är begränsade både tidsmässigt och rumsligt (ibid).  

 

Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (no date) utgör en betydelsefull del av upplevelsebranschen 
sådana verksamheter som direkt främjar det kroppsliga och själsliga välbefinnandet. Till dessa 
verksamheter räknas sådana inrättningar som många människor besöker ofta eller vid något 
enstaka tillfälle, för att uppleva ökat välbefinnande eller för att få omväxling i vardagen. 
Vidare framgår det att frisörnäringen finns inom sektorn välbefinnande/personlig omvårdnad, 
samt att ett frisörbesök är av rutinmässig karaktär för många kunder, medan det för andra 
framkallar känslor av en upplevelse; den underliggande basen är i de flesta fall, inom den här 
sektorn, att tillfredställa lokalbefolkningens behov av rekreation och upplevelser. Gränsen 
mellan vad som är omvårdnad och vad som utgör mer standardbetonade aktiviteter kan man 
följaktligen se som flytande (ibid). 
 
Utifrån ovanstående resonemang, samt Mossbergs indelning av tjänster, menar vi att ett besök 
hos frisören består av både en funktionell- och en upplevelseinriktad del för kunden. Vidare 
menar vi att ett besök hos frisören, många gånger innefattar mer än en hårklippning. 
Hårfärgning och förlängning, främjar eventuellt det själsliga välbefinnandet i ännu högre 
utsträckning, vilket gör att tjänsten till övervägande del kan tolkas som upplevelse inriktad. 
Grönroos (1992, s 33) menar att kunden är delaktig vid exempelvis frisörtjänster och att 
tjänsten är en sorts interaktion mellan kunden och tjänsteleverantörens produktionssystem, där 
personal och den fysiska miljön ingår. Wakefield och Blodgett (1996) menar i en artikel att 
ogripbara egenskaper som empati och ansvarstagande hos personalen är viktigare än gripbara 
faktorer som den fysiska miljön, när det gäller tjänster som kemtvätt och snabbmat. Det 
baserar de på att kunden endast vistas i miljön under en kort stund och inte är vidare delaktig. 
De menar vidare att den fysiska miljön påverkar i större utsträckning när det gäller tjänster 
som innefattar att kunden stannar en längre tid eller att kunden är delaktig under 
produktionen. Exempel på sådana tjänster är en konsert eller ett teaterbesök, enligt dem (ibid).  
 
Utifrån Wakefield och Blodgetts teori och Mossbergs indelning av tjänster, menar vi att den 
fysiska miljön påverkar mer när det gäller upplevelseinriktade tjänster än vid funktionella 
tjänster, samt att en frisörtjänst är beroende av såväl tjänsteleverantören som den fysiska 
miljön.  
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Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005, s 637) menar att ett företag kan differentiera 
sin tjänsteleverans på tre sätt: via personalen, leveransprocessen eller den fysiska miljön. 
Vidare framgår det att dessa ofta namnges som de tre tillkommande P: na i 
tjänstemarknadsföringen (people, process, physical environment). De menar att många 
tjänster utförs av människor och att det därför är de som utgör den stora skillnaden gällande 
kundtillfredställelse. Kotler et al menar att företag kan utveckla sin tjänstedesign för att 
förbättra tjänsteleveransen; företaget kan även förbättra den fysiska miljön där tjänsterna 
presenteras och utförs (ibid). Enligt Grönroos (1996, s 107) är det väsentligt att klargöra hur 
ens konsumenter upplever en tjänst för att kunna utveckla den. I denna tjänsteupplevelse 
bildas kvalitet för konsumenterna (ibid). På webbsidan Wikipedia (no date) definieras kvalitet 
på följande sätt: ”kvalitet avser ett värde eller unikhet som ett subjekt eller objekt har i tid och 

rum, vare sig det gäller konstnärliga verk, produkter (vara, tjänst, person eller kapital) med 

mera”. Enligt Grönroos (1992, s 44) är kvalitet tjänstens förmåga att uppfylla förväntningar 
och önskemål.  Hui, Chiu, Yu, Cheng och Tse (2007) påpekar att framgången för ett företags 
verksamhet till stor del beror på den kvalitet som man levererar till kunderna. Isacsson (2000, 
s 44) menar att kvalitet inte är ett objektivt begrepp utan mer eller mindre en subjektiv 
upplevelse. Han menar vidare att det därför är viktigt att kvaliteten grundas utifrån kundens 
behov och önskemål. Det är slutligen kunden som avgör vad som är bra eller dålig kvalitet, 
kvaliteten avgör också om kunden återkommer för att nyttja tjänsten igen (ibid). Enligt 
Grönroos (1992, s 33) är ett av de största problemen i ett tjänsteföretag att leverera en kvalitet 
som kunden upplever lika från ett konsumtionstillfälle till ett annat. Grönroos (1992, s 44, 53 
f) hävdar att kvalitet är en nyckel till framgång. Vidare påpekas att ett företags 
konkurrenskraft beror på dess levererade kvalitet, ”att utveckla kvaliteten är utan tvivel ett 

sätt att nå mästerskap och bli konkurrenskraftig”. Han menar även att det talas om kvalitet 
men att lite görs för att dra nytta av kvalitet som konkurrensmedel (ibid).    
 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 333) är tjänstekvalitet ”en inställning som bildats efter 

en långvarig, övergripande värdering av ett företags prestation”. Grönroos (1996, s 107) 
menar att den upplevda tjänstekvaliteten är ett resultat av interaktionen mellan kund och 
personal, kund och kund, samt kunden och den fysiska omgivningen. Vidare menar han 
(1992, s 39) att kvaliteten ligger på den nivå som kunden upplever och att företaget måste 
definiera kvalitet på samma sätt som kunden, eftersom det är den kundupplevda kvaliteten 
som räknas. Sureshchandar et al (2002) har funnit att man når bestående konkurrensfördelar 
genom att leverera hög tjänstekvalitet, som i sin tur leder till tillfredsställelse hos kunden. 
Enligt Thwaites (1999) representerar tjänstekvalitet kundens personliga tolkning av dennes 
upplevelse. Han menar att tolkningen påverkas av olika typer av stimuli och att det är viktigt 
för företag att bli medveten om de faktorer som påverkar upplevelsen. Han anser även att 
företag bör uppskatta ifall kunderna har en egen definition av tjänstekvalitet, eftersom den kan 
avvika från företagets egen och att kundens involvering är viktigt vid tjänsteutformningen. 
 
Hoffman och Bateson (2006, s 225) menar att tjänsters ogripbarhet, gör det svårt för kunden 
att objektivt bedöma dess tjänstekvalitet. Därför använder sig kunder ofta av omgivningen och 
dess gripbara fysiska uttryck som finns runt omkring tjänsten, som en hjälp för att utvärdera 
den (ibid). Sureshchandar et al (2002) anser att de noggrant undersökt relationen mellan 
tjänstekvalitet och tillfredställelse hos kunden och därefter identifierat fem olika faktorer som 
påverkar kvaliteten utifrån kundens perspektiv. En utav dessa faktorer är kontaktpersonalen, 
en annan är tjänstens gripbara komponenter, där bland annat den fysiska miljön ingår. Vi 
menar utifrån ovanstående att studier har gjorts gällande den fysiska miljön och att det 
framgått att den har inverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet.  
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En surveyundersökning av Bornholm, Kapsalis, Kjellin och Strindberg (2007, s 29) har 
åskådliggjort att de upplevelser som skapas i den fysiska miljön, är av betydelse för 
tjänsteproducerande företag. Det framkom dock att kunderna förväntar sig olika positiva 
upplevelser vid olika situationer. Corvellec och Lindquist (2005, s 179) beskriver utifrån sin 
studie att butiksmiljön har en bidragandeeffekt till att skapa upplevelser under servicemötet 
samt att kombinationen av service och varor/tjänster formar kundens upplevelse. De påpekar 
även att den fysiska miljön har en central betydelse för vissa kunder, gällande den erhållna 
upplevelsen. 
 
Nguyen och Leblanc (2002) har funnit att det är viktigt med harmoni mellan tjänsteföretagets 
personal och den fysiska miljön, för att kunderna inte ska bli förvirrade av vad företaget 
sänder ut och vill symboliseras med. Enligt Hoffman, Kelley och Chung (2003) paketeras en 
tjänst genom den omgivande fysiska miljön. De menar att servicelandskapet spelar en primär 
roll och att arkitektur och design är faktorer som kan differentiera ett företag från dess 
konkurrenter. Enligt Lin (2004) har servicelandskapet en mycket betydelsefull roll i ett 
tjänsteföretag. Han menar att servicelandskapet ger kunden ett första intryck innan kunden 
integreras med servicepersonalen. Vidare menar han att servicelandskapet är en viktig faktor 
som bistår kunderna i deras uppfattning, attityd och förväntningar. Enligt Zeithalm och Bitner 
(2006, s 329) påverkar den fysiska miljön kundernas och personalens beteende, samtidigt som 
den påverkar interaktionen mellan parterna. Människor handlar, agerar på olika sätt beroende 
på vilken miljö de befinner sig i (ibid). 
 
Reimer och Kuehn (2005) konstaterade efter en undersökning att den fysiska miljön har 
inverkan på kundens värdering av de andra faktorerna som utgör den upplevda 
tjänstekvaliteten, exempelvis personalens beteende. De menar vidare att man inte kan ge 
några konkreta råd i sammanhanget, men nämner ändå att serviceleverantörer bör överväga 
servicelandskapet noggrant. Mossberg (2003, s 39) menar att hur ett företag än väljer att 
arbeta gällande konkurrens, handlar det om att förbättra servicelandskapet/upplevelserummet. 
Reimer och Kuehn (2005) menar att servicelandskapet är viktigt då det inte endast är 
begränsat till de gripbara komponenterna, utan även till dofter och bakgrundsmusik. De har 
dock kommit fram till en slutsats, gällande att serviceleverantörer måste utveckla ett unikt 
servicelandskap som representerar och visualiserar det ogripbara kompetenserna och dess 
kvalitet.  
 
Lin (2004) påpekar att tjänsteleverantören bör förstå funktionen och syftet med miljön utifrån 
konsumentens perspektiv och därmed ta sig an rätt färgkombination, musik och interiör för att 
skapa ett trivsamt servicelandskap. Singh (2006) menar att en del är av den uppfattningen att 
människor reagerar lika på färger medan andra hävdar att människor respons varierar 
beroende på kultur, kön och ålder och mellan dessa. Han menar även att ett företags val av 
färg på sina väggar dramatiskt kan påverka försäljningen, samt att ett felaktigt färgval på 
väggarna kan påverka både produkten och företagets image negativt. Lin (2004) beskriver att 
ett servicelandskap består av ett antal faktorer och att dessa faktorer sänder ut signaler. Han 
menar att när en individ upplever dessa specifika signaler utformar denne en specifik mental 
image. Ett servicelandskap bör anpassas utifrån kundernas förväntningar, företaget måste 
definiera sin kundgrupp och därefter bestämma den övergripande designen på sitt 
servicelandskap (ibid).  
 
Enligt Bornholm et al (2007, s 29 f) har det visat sig att kunderna inom frisörnäringen 
värderar upplevelsen av god lukt väldigt högt när de besöker ett frisörföretag. De menar i sin 
slutsats att emotionella designfaktorer som skapar positiva upplevelser för kunden är väldigt 
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betydelsefulla när denne skall välja tjänsteföretag. De påpekar även att tjänsteföretag måste se 
till både den specifika situationen och kunden samt skaffa sig kunskap om kunderna och deras 
sinnen för att kunna påverka känslor och behov. Genom att använda sig av designfaktorer i 
servicelandskapet skapar tjänsteföretagen mervärde för kunderna (ibid). Ingeberg och 
Thornberg (2007, s 31) har i en undersökning kommit fram till att interiören används för att 
öka kvalitetsupplevelsen för kunden. De uppmuntrar till vidare forskning gällande den fysiska 
miljön och dess faktorer (ibid).  
 
Sammanfattningsvis har vår problemdiskussion åskådliggjort att den fysiska miljön, även 
benämnd servicelandskapet, har en betydande roll för kundens totala upplevda tjänstekvalitet. 
Det har framkommit att den fysiska miljön påverkar kundens och personalens interaktion, 
samt den upplevda tjänstekvaliteten.  Det har även framgått att det är svårt för kunden att 
objektivt bedöma en tjänsts kvalitet, eftersom tjänster till stor del är ogripbara. Vidare har det 
visats sig att kunden använder sig av fysiska uttryck som finns i omgivningen där tjänsten 
utförs, vid bedömningen av tjänstens kvalitet. Det framgår också att servicelandskapet har en 
betydelsefull roll i ett tjänsteföretag eftersom det ger kunden ett första intryck, innan kunden 
integreras med servicepersonalen samt att den påverkar kundens totala upplevda 
tjänstekvalitet. Det har vidare påpekats att företag måste förstå kunden och dennes definition 
av tjänstekvalitet för att kunna utveckla tjänsten och skapa kvalitet. Att den fysiska miljön är 
av särskild vikt när kunden vistas på en plats under en längre tid eller deltar vid 
tjänsteproduktionen har också betonats. Vi menar att frisörsalonger är ett exempel på sådan 
miljö. 
 
Utifrån ovanstående aspekter gällande den fysiska miljöns påverkan för kundens totala 
upplevda tjänstekvalitet, samt förhållandet att det råder brist på forskning om den fysiska 
miljöns påverkan i frisörföretag, ämnar vi undersöka just frisörnäringen och då utifrån 
företags perspektiv. Den teoretiska referensramen kommer således, på grund av den nämnda 
bristen på specifik litteratur, att basera sig på hur tjänstekvalitet skapas genom den fysiska 
miljön i tjänsteföretag i allmänhet. Däremot kommer vi att inrikta oss på frisörföretag i den 
empiriska undersökningen.  
 

1.3 Syfte  

Syftet med detta arbete är att belysa den fysiska miljöns betydelse i frisörföretag. 
 
Med detta syfte vill vi besvara följande forskningsfrågor; 

 
• Hur upplever man inom frisörföretag att den fysiska miljön påverkar kundens 

upplevda tjänstekvalitet?  
 

• Hur arbetar man inom frisörföretag för att påverka kundernas upplevda tjänstekvalitet 
med hjälp av den fysiska miljön? 
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2. Teori 
 

eorikapitlet behandlar teorier inom områdena tjänstekvalitet, upplevd tjänstekvalitet och 

den fysiska miljön, vilka berör våra forskningsfrågor. Den första delen av teorikapitlet 

behandlar tjänstekvalitet och den fysiska miljöns påverkan. Medan den andra delen tar upp 

medel och strategier gällande att skapa tjänstekvalitet genom den fysiska miljön. Teorikapitlet 

är av allmän karaktär men riktar sig i viss mån mot upplevelser, eftersom man utifrån teorin 

kan tolka att en frisörtjänst i större utsträckning kan klassificeras som en upplevelse.  

2.1 Fysiska miljöns påverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet 

Grönroos (1996, s 104) menar att konsumenten värderar en mängd olika faktorer och 
aktiviteter vid bedömningen av kvalitet.  

2.1.1 Servicelandskapet och dess fysiska uttryck 

Hoffman och Bateson (2006, s 225 f) menar att man använder sig av olika fysiska uttryck för 
att utforma sitt servicelandskap. De menar att de fysiska uttrycken i sin tur kan delas upp i 
följande tre huvud kategorier; anläggningens exteriör, anläggningen interiör och andra 
materiella ting. Enligt Hoffman, Kelley och Chung (2003) ingår i anläggningens exteriör; 
exteriörens utseende, parkering, landskapet och den omkringliggande miljön. De förklarar att 
anläggningens interiör består av inredningens design, den utrustning som finns för att betjäna 
kunderna eller sådan som används vid tjänsteleveransen, skyltning, layout och lokalens 
ventilationssystem samt dess temperatur. Hoffman et al (2006, s 225 f) menar att de materiella 
tingen består av företagets visitkort, skrivmaterial, presenterade villkor, rapporter och 
personalens utstyrsel, uniformer och broschyrer med flera. Enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002, s 134) ingår ofta fysiska produkter till vis del i det totala tjänsteerbjudandet, som någon 
typ av bi- eller stödtjänst. De menar att det exempelvis kan vara mat eller tidningar i samband 
med en flygresa; dessa fysiska produkter är ofta lättare för kunden att bedöma än själva 
kärntjänstens kvalitet. De påpekar att undermåliga fysiska produkter kan göra att tjänsten som 
helhet upplevs ha låg kvalitet. Bitner (1992) menar att den kvalitet som företaget har på sin 
inredning och sina konstverk, samt förekomsten av certifikat, fotografier och personliga 
föremål, kommunicerar en symbolisk betydelse och skapar ett övergripande estetisk intryck 
för kunden. 

2.1.2 Fysiska miljöns påverkan  

Reimer och Kuehn (2005) menar att servicelandskapet kan påverka uppfattningen av 
ogripbara faktorer, som kompetens och kvalitet. Enligt Mossberg1 i Echeverri och 
Edvardssons bok (2002, s 238) bidrar den miljö där tjänsten verkställs aktivt till upplevelsen 
beroende på tjänstens utformning. Hon menar att man vid bedömningen av en tjänst, använder 
sig av den fysiska miljön och andra materiella ting som kommunicerar företeelser. Enligt 
Zeithalm, Bitner och Gremler (2006, s 329) påverkar den fysiska miljön kundernas och 
personalens beteende, samtidigt som den påverkar interaktionen mellan parterna. Människor 
handlande och agerande beror på den omgivande miljö de befinner sig i (ibid). Lin (2004) 
menar även att servicelandskapet är en viktig faktor som stödjer kunderna i skapandet av 
deras uppfattningar, attityder och förväntningar. Han menar vidare att individer tar emot en 
mängd stimuli från den fysiska miljön, som sedan kognitivt sorteras och bildar en 
helhetsuppfattning (ibid).  
                                                 
1 På grund av otydlig referering, kunde det ej utrönas vad utav ovanstående som Mossberg respektive författarna 
uttryckt, varav en andrahandsreferens. 

T 
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Stimuli från 
omgivande 

miljö 

Närmande eller 
avvikande 
respons 

njutning/obehag 
upprymd/oberörd 

dominans/undergivenhet 

2.1.3 SOR-modellen  

Hoffman och Bateson (2006 s 229 f) beskriver att SOR-modellen, figur 1, (stimulus-
organism-response) skapats i syfte att förklara vilken effekt den fysiska miljön har på kundens 
beteende. De upplyser om att modellen består av tre komponenter: stimuli, mottagare och 
reaktion. Det framgår vidare att den fysiska miljön avger en mängd stimuli och att dessa 
stimuli påverkar kunden, samt att reaktionen kan variera mellan njutning/obehag, 
upprymd/oberörd och dominans/undergivenhet (ibid). De menar vidare att det idealiska är 
ifall tjänsteföretag nyttjar fysiska uttryck för att skapa en miljö som ger njutning och 
frambringar upprymdhet. Utifrån stimuli och hur den mottages, uppstår ett behov av att 
antingen stanna eller avvika, undersöka/ interagera med servicemiljön eller undvika den, ett 
behov av att kommunicera med andra eller undvika kommunikation, känna förnöjsamhet eller 
missnöje med tjänsteupplevelsen (ibid). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. SOR-modellen. Efter ” Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach” av R.J. Donavan 
& J.R. Rossiter, 1982, Journal of Retailing 58(1), 42. 

 
 
Enligt Grönroos (1996, s 104-110) har de fysiska faktorerna inverkan på alla 
kvalitetskomponenter. Exempelvis kan förekomsten av en kaffeautomat inverka på 
bedömningen av den tekniska kvaliteten, som Grönroos beskriver som slutresultatet. Han 
menar att hur kaffeautomaten sedan fungerar kan påverka den funktionella kvaliteten, vilket 
beskrivs som det sätt på vilket den tekniska kvaliteten överförs till kunden. Exempelvis kan 
det vara interaktioner mellan kunden och den fysiska miljön (ibid). Kaffeautomaten kan göra 
intryck på profilen eller upplevelsen av lokalen menar Grönroos. Isacsson (2000, s 45) 
påpekar att ur ett konkurrenssynsätt kan den funktionella kvalitetsdimensionen i många fall 
vara viktigare än den utförda tjänstens slutresultat, som även kallas den tekniska kvaliteten. 
Grönroos (1992, s 71) presenterar en kvalitetsmodell (figur 2) som visar att kvalitet på design 
har inverkan på imagen, upplevelserna och förväntningarna. Faktorerna påverkar i sin tur den 
totala kvaliteten som kunden upplever (ibid).  
 
Isacsson (2000, s 45) påpekar att ett företags framgång till stor del beror på dess möjlighet att 
förutse kundens behov och förväntningar. Det gäller för ett företag att ligga steget före och det 
är mer betydelsefullt hur man gör det än vad man gör (ibid). 
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Figur 2. Grönroos och Gummessons kvalitetsmodell. 
Efter ”Service Management” av C. Grönroos, 1992, Göteborg: ISL förlag, s 71. 
 

 

Reimer och Kuehn (2005) menar att de gripbara komponenterna är betydligt viktigare i 
tjänster som utförs i syfte för kundens välbefinnande och där kunden i regel stannar under en 
längre tid, än när det gäller tjänster som utförs av en mer funktionell karaktär. Reimer och 
Kuehn menar det finns ett inbördes sammanhang mellan det gripbara i ett servicelandskap och 
de fyra ogripbara faktorerna: tillförlitlighet, tillgängligheten, löften och empati. De menar 
vidare att de gripbara faktorerna är de första man observerar och att de influerar de fyra andra 
komponenterna. De gripbara faktorerna fungerar som sökmotorer på kvalitet medan de övriga 
fyra faktorerna representerar det erfarenhetsmässiga eller antagandet om kvaliteten (ibid). 
Reimer och Kuehn påpekar att kunden inte kan göra en bedömning gällande de fyra ogripbara 
faktorerna, utifrån de gripbara komponenterna, förrän efter köpet. Exempelvis ger ett 
oorganiserat advokatkontor inte bara ett intryck av undermålig tjänstekvalitet utan ger även ett 
intryck av dålig tillförlitlighet hos advokaten själv menar de. Reimer och Kuehn hävdar att de 
gripbara faktorerna inte enbart påverkar den uppfattade tjänstekvaliteten direkt utan även 
indirekt genom de ogripbara fyra faktorerna (ibid).  

2.1.4 Servuktionsmodellen 

Hoffman och Bateson (2006, s 9) påpekar att Servuktionsmodellen används för att illustrera 
de faktorer som påverkar kundens tjänsteupplevelse, inkluderat både det som är synligt och 
det som inte är det för kunden. De förklarar att modellen består av följande fyra faktorer: 
andra kunder, tjänsteleverantören/kontaktpersonalen, servicelandskapet och organisationens 
system som indirekt influerar kundens tjänsteupplevelse. De tre första faktorerna är synliga 
för kunden medan den fjärde är osynlig för kunden (ibid). Dessa faktorer beskrivs i figur 3. 
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Figur 3. Servuktionsmodellen.  
Efter “Marketing of Services: New Insights from Consumers and Managers”av  E. Langeard., C. Bateson., & S. 
Eiglier, 1981, Cambridge: Marketing Sciences Institute. 
 

 

Andra Kunder 
Echeverri och Edvardsson (2002, s 126) påpekar att kunderna till viss del producerar tjänsten 
tillsammans, när tjänsteleverantören tillhandahåller dem det rätta systemet, miljön och 
personalen. Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 10 f) betjänas ett flertal kunder samtidigt 
inom många tjänsteverksamheter, som exempelvis restaurang, hotell och flygbolag. De menar 
att i dessa sammanhang kan andra kunders deltagande ha inverkan på individens 
tjänsteupplevelse. Hoffman och Bateson påpekar att andra kunders aktiva eller passiva 
uppträdande, antingen kan förstärka eller försämra tjänsteupplevelsen. Exempel på olika 
handlingar som kan försämra tjänsteupplevelsen: en aktiv handling kan vara en bråkig gäst på 
en nattklubb, en passiv handling kan vara att en otroligt lång person placeras framför en annan 
person i publiken (ibid).  
 

Tjänsteleverantören/Kontaktpersonalen 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 10 f) utförs en tjänst oftast samtidigt som den 
konsumeras som exempelvis på en restaurang, hos en tandläkare eller en frisör. De påpekar att 
på grund av detta har kontaktpersonalen/tjänsteleverantören en stor inverkan på 
tjänsteupplevelsen. Kontaktpersonalen/tjänsteleverantören beteende påverkar 
tjänsteupplevelsen och kan vara en viktig strategisk faktor som differentierar tjänsten (ibid).   
 

Servicelandskapet 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 9 f) består ett servicelandskap av alla icke levande 
inslag som finns i tjänstens omgivning. Echeverri och Edvardsson (2002, s 130) hävdar att det 
har visat sig att servicelandskapet är av stor vikt. Hoffman och Bateson förklarar att man med 
termen servicelandskap avser användandet av fysiska uttryck vid utformningen av tjänstens 
omgivning. Eftersom tjänster är immateriella är det svårt för kunden att objektivt bedöma en 
tjänst; kunden tar därför hjälp av de fysiska uttrycken som exempelvis temperaturen i lokalen, 
musiken, möblemanget och affärsverksamhetens utrustning, som finns i omgivningen där 
tjänsten utförs (ibid). 
 

Organisation och system 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 12 f) ingår det regler i organisationen och dess system, 
dessa regler styr företaget. Dessa regler är osynliga för kunden, men har likväl en påtaglig 
effekt på kundens tjänsteupplevelse. Organisationen och dess system avgör om hur många 
som skall arbeta en viss dag, vilken policy som skall gälla och vilka betalkort som man ska 

Andra kunder Servicelandskapet 

Organisation 
 och system 

 

 

Kunderna 

Tjänsteleverantören/ 
Kontaktpersonalen 
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acceptera (ibid). Echeverri och Edvardsson (2002, s 126) menar att interaktionen mellan 
människa och system är lika viktigt som interaktion människor emellan. De påpekar att ifall 
systemet inte är pedagogiskt konstruerat, kan kunden bli ineffektiv och känna otrevnad, vilket 
kan leda till att relationen blir försämrad. Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 12-13) är det 
kombinationen av de fyra komponenterna i servuktionsmodellen som skapar upplevelsen för 
kunden och det är upplevelsen i sig som genererar de totala fördelarna för kunden. De påpekar 
att frågan som ofta ställs av många olika tjänsteleverantörer är hur de skall göra för att 
omvandla sin tjänsteleverans till att bli en minnesrik upplevelse för kunden.  

2.1.5 Påverkande faktorer i den fysiska miljön 

Lin (2004) menar att servicelandskapets olika faktorer fungerar som specifika fysiska uttryck. 
När en individ uppfattar dessa fysiska uttryck tolkas dessa i dennes sinne och man skapar sig 
en mental image (ibid). Hoffman och Bateson (2006, s 238 f) menar att kunden baserar sin 
uppfattning av företagets servicelandskap på hur denne tolkat olika sinnesintryck. De hävdar 
att servicelandskapets framtoning är bland det viktigaste och att storlek, utformning och färg 
är primära synintryck för kunden. Det framgår även att kunder tolkar stimuli olika och att det 
som tilltalar den ena kan upplevas negativt av en annan (ibid). Enligt Mossberg (2003, s 138) 
kan servicelandskapet påverka på olika sätt. Höga ljud kan ge huvudvärk, långa köer kan 
skapa trötthet, dålig luft eller rökig miljö kan liksom temperaturen skapa problem för kunden 
(ibid). Gummesson (2002, s 90) menar att det är av betydelse hur en butik placerar och 
exponerar produkter, lokalens layout och dess parkeringsplats eftersom det påverkar både 
kundens beteende och relationen till butiken.  
 

Storlek 
Hoffman och Bateson (206, s 239) menar att storleken på företaget, lokaler eller skyltar är 
något som påverkar kunder olika beroende på vem kunden är. Många associerar stora företag 
med lägre risker, högre kompetens och fördelaktigare garantier. Andra uppskattar den prestige 
som följer med större och väletablerade företag, medan ytterligare andra upplever att stora 
företag som opersonliga (ibid).  
 

Layout 
Mossberg (2003, s 134) menar att olika servicelandskap och utformningen på dessa, kan 
skapa olika känslor; man kan antingen bli upprymd och glad eller ledsen och deprimerad.  
Ifall kunder förknippar en miljö med välbehag, bidrar det säkerligen till att de återigen söker 
sig till den miljön (ibid). Wakefield och Blodgett (1996) påpekar att utformningen på 
anläggningen påverkar tillgängligheten och kvalitetsupplevelsen för kunden. Detta innebär 
hur möblemanget, utrustningar och ytorna är upplagda, menar de. En effektiv utformning gör 
det lätt för kunderna att ta sig in och ut samt till sittplatserna; den möjliggör även nyttjandet 
av stödtjänster och nödvändig service såsom exempelvis toaletter mer lättillgängliga (ibid). 
Placering av hyllor, fönster och design på tapeter, kan enligt Hoffman och Bateson (2006, s 
40), vara faktorer som påverkar kundernas uppfattning av ett företags utformning. De menar 
att vertikal utformning signalerar styrka, stabilitet och ett förhöjt intryck av en yta. En 
horisontell utformning inger däremot avkoppling och stillhet, förklarar de. Användandet av 
likartad eller olikartad design skapar enligt Hoffman och Bateson, antingen harmoni eller 
kontrast. Olika utformningar tillsammans på en yta, kan användas för att ge eftertryck eller i 
förstärkande syfte (ibid). Wakefield och Blodgett (1996) menar att ifall sittplatserna är nära 
placerade eller om en kund måste ställa sig upp när någon annan skall besöka toaletten kan 
upplevas psykiskt ansträngande och påverka kvalitetsupplevelsen negativt för kunden.  
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Färg 
Lin (2004) påpekar att färg är ett av de påtagliga bevisen i ett servicelandskap. Hoffman och 
Bateson (2006, s 240) menar att färger på fysiska uttryck återfinns i företagens interiör, 
exteriör och broschyrer. De menar att färgnyanser, kontraster och intensitet är egenskaper som 
påverkar individens upplevelse. Vidare påpekar de att det finns både kalla och varma nyanser, 
som påverkar kunderna olika. De varma färgerna är enligt Hoffman och Bateson, ofta 
förknippade med avslappning och bekvämlighet, medan de kalla färgerna associeras med kyla 
och otillgänglighet. De menar även att mörka färger kan påverka kundens uppmärksamhet och 
att företag ibland målar de bakre väggarna mörka, för att locka kunderna längre in i lokalerna. 
De förklarar även att rött associeras med kärlek, romantik, värme och fara, medan blått 
vanligen tolkas som kyligt, lugnt, och pålitligt; grönt förknippas med ro, fridfullhet, mildhet 
och rikedom (ibid). Enligt Mossberg (2003, s 137) kan röda färger kännas mer modernt i 
trendiga butiker, men att färgen bör användas med försiktighet eftersom den är starkt 
påverkande, framför allt gällande impulsbeslut. Hon menar däremot att blått är bra när kunden 
behöver tänka över en situation i lugn och ro. Singh (2006) menar att det är viktigt att företag 
förstår vikten av färger i marknadsföringen, samt hur kunderna påverkas av färger. Singh 
menar även att trender styr individens uppfattning av färg. Han anser att det kan vara 
gynnsamt för företag att hålla sig uppdaterade om dessa trender när produkter ska paketeras, 
eftersom färgerna på väggarna eller på produktens paketering, kan vara avgörande när det 
gäller försäljning. Vidare menar han att färger kan användas av ett företag i syfte att särskilja 
sig från konkurrenter, för att påverka stämning eller kundens känslor. Singh har funnit att 
företag kan använda färger för att förstärka sinnesstämningar, påverka upplevelsen av 
väntetider, samt för att lugna kunderna. Vidare framgår det att färger är viktiga då de kan 
identifiera varumärken, men även pris och kvalitet (ibid).  
 

Lokalisering och den omgivande miljön 
Hoffman och Bateson (2006 s 242) anser att företag med låg kundkontakt kan överväga en 
mer avskiljd plats som ger lägre kostnader, medan företag med hög kundkontakt har andra 
saker att ta hänsyn till. Hur synligt företaget är kan påverka kunden, individer väljer ofta de 
ställen som de är mest medvetna om, menar de vidare. Enligt Hoffman och Bateson kan det 
därför vara av vikt att vara synligt belägen. De menar att ytterligare en aspekt som bör 
övervägas är ifall läget och omgivningen är förenligt med det egna företaget. Vilka företag 
finns i omgivningen och storleken på dem, tillgänglighet och parkeringsmöjligheter, är 
faktorer som bör beaktas (ibid). 
 
Arkitektur 
Anläggningens design åsyftar enligt Wakefield och Blodgett (1996), till både arkitekturen och 
interiörens design, såsom exempelvis fasaden, färgsättningar, målningar, mattor och 
sittplatser. Genom att kunderna i regel tillbringar en längre tid i serviceanläggningen 
observerar de interiören under en längre tid och detta influera därmed kundernas attityd 
gentemot tjänsteföretaget. Ett företags arkitektur förmedlar, enligt Hoffman och Bateson 
(2006, s 242 f), en mängd olika intryck, samt information till kunderna. Det kan exempelvis 
vara vilken typ av företag det handlar om, eller pris på tjänst. Det kan även ge information om 
företagets styrkor och stabilitet (ibid). Mossberg (2003, s 133) menar att arkitekturen blivit 
allt viktigare. Hon menar att byggnaden ses som en del av företaget samt att byggnaden och 
företaget måste stämma överens, även med dess målgrupp. Vidare framkommer det att 
företagare blivit mer medvetna om att kommunicera ett homogent budskap (ibid). 
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Entré  
De fysiska uttrycken som kunden möter vid huvudingången, påverkar kundens första intryck i 
stor utsträckning enligt Hoffman och Bateson (2006, s 243). Färger, personal, mattor och valet 
av konst kan influera kunderna både positivt och negativt menar de. Att dörrar öppnas lätt och 
är tillräckligt vida för att kunder enkelt kan ta sig in och ut, är faktorer som kan beaktas (ibid). 
 
Skyltning  
Hoffman och Bateson (2006, s 243) menar att ett företags image påverkas av skyltarnas 
färger, form och storlek. Skyltar är det första som kunden möter, de drar uppmärksamhet till 
sig och identifierar många gånger företaget (ibid). Hoffman och Bateson påpekar att företag 
bör nyttja samma utseende på de övriga fysiska uttrycken, såsom visitkort, noteringskort och 
logotyper, som de använder på skyltarna, i syfte att förstärka företagets image (ibid).  
 
Belysning, elektronisk utrustning  
Bitner (1992) påpekar även att skenet från belysningen kan göra det svårt för kunden att se 
och kan därmed orsaka obehag för denne. Mossberg (2003, s 136) menar att svag belysning 
skapar en behagligare miljö än stark belysning. Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 243) är 
effekten av belysning intressant. De påpekar att belysningen kan påverka en individs 
sinnesstämning och företagets atmosfär. Ifall ljuset är dämpat, talar människor oftast lägre än 
vid full belysning, dämpad belysning kan verka lugnande på kunderna (ibid). Wakefield och 
Blodgett (1996) menar att elektronisk utrustning och elektroniska skyltar har som syfte att 
sälja eller även vara det primära tjänsteerbjudandet. De påpekar att utrustningen även kan 
användas för att informera kunderna medan de väntar. Denna typ av elektronisk utrustning 
kan vara av stor betydelse i ett servicelandskap, eftersom den kan göra att väntetiden blir mer 
trivsam, den kan även påverka kvalitetsupplevelsen för kunden (ibid). 
 
Bekvämligt 
Wakefield och Blodgett (1996) påpekar att komforten det vill säga sittplatsernas bekvämlighet 
påverkas av sitsens och dess utformning samt av mellanrummet till nästa sittplats. Mossberg 
(2003, s 138) menar också att sittplatsen kan påverka upplevelsen.  Hon menar att hårda stolar 
kan inverka på kunden hur länge kunden stannar och används ibland för att kunden ska lämna 
platsen efter en måltid exempelvis. På konserter och liknande kan hårda stolar dock upplevas 
som negativt (ibid). 
 

Musik, ljud och dofter 
Enligt Mossberg (2003, s 138) kan lukter påverka en kunds uppfattning av väntetiden, eller 
tidsuppfattningen vid val av produkter. Vidare menar hon att dofter kan användas på samma 
sätt som färger och annat, när företag vill differentiera sig från konkurrenter (ibid). Mattila 
och Wirtz (2001) påpekar i sin studie att lukter och bakgrundsmusik som stämmer överens 
med varandra förstärker kundens bedömning av sin köpupplevelse. En kombination av 
lavendellukt i omgivningen och bakgrundsmusik med ett lugnt tempo uppskattades mer än 
lavendellukt kombinerad med musik med högt tempo (ibid). Lin (2004) hävdar att de kunder 
som i servicelandskapet uppmärksammar musik använder det som en komponent i sin 
bedömning. Hoffman och Bateson (2006 s 244) menar att bakgrundsmusik påverkar 
försäljningen genom att kunden ökar sin uppfattningsförmåga av företagets atmosfär, vilket 
även influerar kundens sinnesstämning. De menar vidare att musiken påverkar hur lång tid 
kunden väljer att spendera hos företaget. Mossberg (2003, s 136) menar att musik många 
gånger används som stimuli och för att påverka kundbeteendet. Hon menar att det finns ett 
speciellt intresse för hur tempo, rytm och volym påverkar beteenden. Det framgår vidare att 
lugn musik gör att vi går långsammare och uppmärksammar och handlar mer (ibid). Hui 
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Målgrupp 

Behov 

Tjänsteidéer 

Den upplevda tjänsten: 
• Profil 
• Teknisk kvalitet 
• Funktionell kvalitet 

Kontakt- 
personal 

Fysisk- 
tekniska 
resurser 

Konsumenterna 

(1997) påpekar att ett flertal studier har visat att musiken kan användas som ett effektivt 
verktyg för att minimera de negativa konsekvenserna gällande väntetiden hos olika 
tjänsteleverantörer. Lin (2004) menar även att musik kan vara en positiv signal som via 
hörseln stimulerar kundernas beteende och känslor. Sådan musik som inte stämmer överens 
med dess omgivning genererar inte positiva känslor till kundens bedömning (ibid).  Hoffman 
och Bateson påpekar även att de företag som spelar bakgrundsmusik, tenderar till att besitta 
gladare och produktivare anställda, som genererar positiva upplevelser till kunderna. Enligt 
Bitner (1992) kan upplevelsen av ett servicelandskap även ha en psykologisk effekt på 
kunden. Ett allt för högt ljud kan ge obehag för kunden (ibid). Enligt Hoffman och Bateson 
(2006, s 243) kan ljud vara av informativ karaktär, fånga uppmärksamhet och påverka 
sinnesstämningen. Musik används ofta för att påverka individernas upplevelse, både genom 
att skapa stämning och genom att distrahera (ibid). 
 
Temperatur och ventilation 
Enligt Bitner (1992) kan en felaktig rumstemperatur göra att kunden antingen svettas eller 
fryser. Dåliga luftförhållanden i lokalen kan påverka andningen negativt, vilket kan generera 
en negativ psykologisk effekt hos kunden (ibid).  
 

Renlighet 
Swanson och Davis (2003) menar att personalen kan se till att hålla rent och snyggt, för att 
inge kvalitet genom den fysiska miljön. Även klädseln bör vara ren och ge ett fint intryck 
(ibid). Wakefield och Blodgett (1996) hävdar att renligheten i anläggningen samt utanför är 
en mycket viktig faktor eftersom många kunder associerar renlighet med servicelandskapets 
kvalitet. Kunderna tittar på om golv och tapeter är hela och rena, om toaletten är välstädad, att 
papperskorgarna är tömda; dessa faktorer i sin tur påverkar kundens kvalitetsuppfattning 
(ibid).  

2.2 Tjänstekvalitet för kunden genom den fysiska miljön  

Enligt Grönroos (1996, s 107 ff) gäller det att definiera kvalitetsmålen och sedan undersöka 
vilka resurser som står till förfogande för företaget (kontaktpersonal, fysisk miljö, 
medkonsumenter), för att kunna utforma en tjänst som lever upp till de ställda kraven. För 
tjänsteutvecklingen är det också viktigt att förstå kundernas tjänsteupplevelse, menar han. Det 
behövs även en tjänsteidé som beskriver målgruppens behov, för att företaget ska kunna bli 
marknadsorienterat (ibid). Grönroos sammanfattar synen på utveckling och de 
kvalitetsskapande resurserna enligt figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
Figur 4. De kvalitetsskapande resurserna i ett tjänsteföretag.  
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Efter ”Marknadsföring i tjänsteföretag” av C.Grönroos, 1996, Malmö: Liber Ekonomi, s 110. 

 
 
Grönroos (1992, s 276) menar att utformningen av tjänstekvalitet måste planeras och ske i 
förväg; det gäller exempelvis den teknologi och de fysiska resurser som ska användas (ibid). 
Reimer och Kuehn (2005) anser att utformningen av servicelandskapet ska vara unikt och 
stärka det ogripbara i tjänsten. Enligt Lin (2004) måste företaget definiera sin kundgrupp och 
därefter bestämma den övergripande designen på sitt servicelandskap. Miljön bör även 
anpassas utifrån kundernas förväntningar (ibid). Enligt Mossberg i Echeverri och Edvardsson 
bok (2002, s 238) signalerar miljön antingen kvalitet eller avsaknaden av kvalitet. Hon menar 
att det ibland kan förekomma att miljön upplevs ha en högre klass än själva tjänsten, vilket 
gör att kunden upplever motsägande signaler. Det är därför av vikt att tjänsten och den fysiska 
miljön håller samma kvalitetsklass (ibid). 
   

2.2.1 Skapandet av ett servicelandskap 

Lin (2004) påpekar att utifrån den informationsrika miljö vi lever i och som dagligen ger oss 
olika typer av stimuli, bör man ha som strategi att försöka avskärma sitt servicelandskap från 
detta. Lin påpekar att tjänsteleverantören bör inrikta sig på att främja känslor av avskildhet 
och oberoende i sitt servicelandskap. Författaren påpekar även att detta kan användas som en 
riktlinje för tjänsteleverantörer och designers när de tar beslut angående servicelandskapets 
layout och design (ibid). Mossberg (2003, s 121) menar att servicelandskapet är en del i 
kommunikationen med kunden. Vidare framgår det att företag medvetet måste utforma och 
styra faktorerna i omgivningen, för att nå rätt målgrupp och skapa bra upplevelser för dem 
(ibid). Lin (2004) påpekar även att tjänsteleverantören bör förstå innebörden av funktionen 
och syftet med miljön utifrån kundens ögon, när det gäller att anpassa de rätta 
färgkombinationerna, musiken, dekoren och inredningen för att skapa ett tilltalande 
servicelandskap. Echeverri och Edvardsson (2002, s 130) påpekar att ifall företaget har 
apparater som är avsedda för kunderna måste dessa vara användarvänliga. De menar även att 
ett tilltalande servicelandskap kan karakteriseras av exempelvis stilfulla möbler, gardiner eller 
arkitektur men även av företagets belysning och ventilation. Singh (2006) anser att företag bör 
använda färger som stämmer överens med målgruppen, vid skapandet av ett servicelandskap. 
Mossberg (2003, s 121) menar vidare att servicelandskapet är ett bra kommunikationsmedel, 
speciellt då tjänsteföretaget vill leverera en upplevelse. Lin (2004) påpekar att de som 
designar servicelandskapet bör utforma det utifrån kundens konsumtionsupplevelse och 
funktionalitet både gällande de privata och allmänna områdena i det specifika 
servicelandskapet. Lin förklarar att ett privatområde exempelvis kan vara en gästs hotellrum 
och det allmänna området kan var en hotellobby. Kunskap om kundernas bedömningsprocess 
och de olika syftena med de privata och publika utrymmena möjliggör att på ett bättre sätt 
skapa ett behagligt servicelandskap (ibid). 
 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 238 f) måste företag vid utvecklandet av ett 
servicelandskap, ta hänsyn till vad kunder influeras av. De menar att man måste definiera sin 
målgrupp, eftersom man inte kan tilltala alla kunder. Innan man utvecklar en plan för den 
fysiska miljön, bör man fundera över vilken målgrupp man vill rikta sig till (ibid). Man bör 
också fundera på vad kunderna efterfrågar i tjänsteupplevelsen, vilka fysiska faktorer som kan 
påverka kundernas förväntningar och tillfredställelse, samt ifall planen över den fysiska 
miljön är konkurrenskraftig (ibid). Mossberg i Echeverri och Edvardsson bok (2002, s 238) 
menar att uppfattningen av vad tjänsten innebär kan vara omedelbart förbunden med den 
fysiska miljöns inredning och föremål som härleds till tjänsten i sig. Författaren menar att ett 
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frisörföretags interiör kan sända ut ett budskap om vilket frisyrmode man vill förmedla samt 
vilken målgrupp man vill ha. Personalens frisyrer och klädsel är attribut som förmedlar 
tjänstens karaktär menar hon. Föremål eller dess frånvaro i en anläggning, högt eller lågt 
spelande musik, färgglada eller stilrena visitkort är även de igenkänningstecken som 
förmedlar tjänstens karaktär (ibid). Namasivayam och Mattila (2007) påpekar i sin slutsats att 
olika verksamhetschefer bör försäkra sig om att servicelandskapet är utformat för att assistera 
de mänskliga resursernas effektivitet och för att anställda skall trivas samt för att bevara 
konsumenterna. De påpekar att det är viktigt att chefer inte uteslutande inriktar sig enbart på 
tjänsteleveransen för att influera tillfredställelse. Utan de menar att även det ogripbara är av 
betydelse även om det är en relativt liten del för kundens slutliga bedömning gällde sin 
tillfredställelse.  

2.2.2 Användningsgraden av fysiska uttryck 

Bitner (1992) samt Hoffman och Bateson (2006, s 225 f) påpekar att användandet av fysiska 
uttryck är av varierande omfattning, beroende av vilken typ av tjänst som man erbjuder 
kunderna. De menar att tjänsteföretag som sjukhus, de som erbjuder rekreationskurer och 
barnomsorgsinstitutioner använder sig till en betydande del av fysiska uttryck och andra 
materiella ting som förknippas med tjänsten och som underlättar utförandet. I jämförelse med 
ett försäkringsbolag eller en kemtvätt som använder sig av betydligt mindre fysiska uttryck i 
sitt servicelandskap (ibid). Hoffman och Bateson (2006, s 225f) hävdar att oberoende av 
användningsgraden av fysiska uttryck som ett företag använder sig av, behöver alla 
tjänsteföretag inse vikten av att använda sig av fysiska uttryck gällande; paketering av 
tjänsten, underlätta flödet i tjänsteleveransprocessen, socialisera kunder och anställda utifrån 
deras roller, uppförande och relationer och för att differentiera sig från konkurrenterna.   
 
Paketering av tjänsten 
Hoffman och Bateson (2006, s 226) menar att eftersom ett företags tjänst är immateriell har 
de fysiska uttrycken en betydande roll gällande själva paketeringen av tjänsten. Det beror på 
att de fysiska uttrycken i sig ger kunden ledtrådar om kvalitet, vilket genererar ett värde till 
tjänsten i form av en utvecklad image (ibid). Image påverkar i sin tur kundens uppfattning 
gällande tjänsten, eftersom den både reducerar risken med köpet och känslorna efter köpet, 
menar Hoffman och Bateson. Företagets exteriör, interiörens element och andra materiella 
ting är det som paketerar tjänsten menar de. Dessa faktorer ger kunden ett intryck av 
kvaliteten på tjänsten och skapar även förväntningar (ibid). Namasivayam och Mattila (2007) 
påpekar att servicelandskapet har en betydande effekt för konsumentens sinnesstämning och 
att den inte kan ignoreras av personer med högre ledarskapsbefattning. För att man ska 
försäkra sig om att konsumenten skall bli tillfredställd med sin upplevelse, är det viktigt att 
man finner en balans mellan ventilation, möblemang, belysning och golv, enligt 
Namasivayam och Mattila. I deras undersökning har det visat sig att när man ändrar och 
varierar dessa faktorer påverkas konsumenternas sinnesstämning när denne beträder 
servicelandskapet. De påpekar även att servicelandskapet har en betydande effekt på 
konsumentens övergripande uppfattning även när det gäller serviceföretag med en lägre 
servicenivå såsom snabbmatsföretag. Servicelandskap som är dåligt skötta eller designade kan 
ha en negativ påverkan på konsumenten (ibid). Namasivayam och Mattila (2007) menar att 
tjänsteleverantören genom sitt agerande kan förmildra en del av den negativa sinnesstämning 
hos kunden som dåliga servicelandskapsfaktorer sänder ut. I ett sådant fall måste 
tjänsteleverantör anstränga sig mera i sitt agerande för att reducera de negativa effekterna som 
servicelandskapet sänder ut (ibid). Mossberg (2003, s 159 ff) menar att det hellre skall vara 
för svag belysning än för stark, att musik ska spelas på lagom nivå och att temperaturen bör 
hållas på behaglig nivå. Vill man undvika kundernas känsla av väntan, bör man inreda med 
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kalla färgnyanser eller låta kunden se när tjänsteleverantören arbetar, som underhållning 
menar hon. Andra sätt att påverka väntetiden är att ge kunden möjlighet att titta på tv eller 
läsa tidningar (ibid). 

 
Underlätta tjänsteleveransen 
Hoffman och Bateson (2006, s 226 f) påpekar att företag även kan använda sig av de fysiska 
uttrycken för att underlätta de aktiviteter som skapar tjänsten. De förklarar att de fysiska 
uttrycken kan bestå av information som visar hur själva tjänsteleveransen skall utföras. De 
menar att företagets menyer och broschyrer har som uppgift att visa företagets utbud och dess 
innehåll, samt för att underlätta orderprocessen både för kunden och för tjänsteleverantören. 
Dessa fysiska uttryck underlättar även flödet i produktionsprocessen när kunden väntar (ibid).  
 
Socialisera anställda och kunder 
Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 228) innebär socialiseringsprocessen att individen 
anpassar sig och lär sig förstå företagets värderingar, normer och de nödvändiga 
beteendemönster som finns i organisationen. Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s 325) 
påpekar att servicelandskapets design hjälper kunderna och tjänsteutövaren att förstå hur de 
förväntas uppföra sig. Det beror på att servicelandskapet skickar ut ledtrådar om vilka platser 
som är avsedda till kunderna respektive tjänsteleverantören (ibid).  
 
Differentiera sig mot konkurrenterna 
Bitner (1992) påpekar att ett företag kan differentiera sig med hjälp av anläggningens design 
och även sända ut signaler till det marknadssegment som det är avsett för. Butcher, Sparks 
och O’Callaghan (2002) menar att interaktionen mellan kunder och anställda kan vara 
avgörande för företagets framgång. De menar att det värde kunden får för pengarna eller 
vilken komfort denne erhåller, är av betydelse för att kunden ska göra återköp. På 
frisörsalongerna menar de dock att vikten ligger på att kunden känner sig bekväm och 
avslappnad (ibid). Enligt Mossberg (2003, s 138 f) framgår det att upplevelser är svåra att 
beskriva konkret och att upplevelserummet därför blir allt viktigare. Hon påpekar att 
upplevelserummet antagligen kommer att användas alltmer, när det gäller att särskilja sig från 
konkurrenter, eftersom kunderna berättar om intrycken de fått. Detta kan exempelvis handla 
om den speciella arkitekturen, behagliga musiken eller den bekväma sittplatsen. Hon menar 
att samtalsämnen i bekantskapskretsar ofta handlar om olika upplevelser. Det kognitiva, 
känslomässiga och fysiologiska, är ämnen som människor gärna diskuterar (ibid). Zeithaml, 
Bitner och Gremler (2006, s 325 f) menar att företag kan förändra sin positionering genom att 
göra modifieringar i den fysiska miljön för att rikta sig mot nya marknadssegment (ibid). 
Hoffman och Bateson (2006, s 229) påpekar att många företag inreder sina lokaler 
professionellt och inte för exklusivt eftersom det kan ge signaler till kunderna att 
uppgradering görs på bekostnad av dem genom högre priser.  
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3. Metod 

 
etodkapitlet  beskriver tillvägagångssättet i vår empiriska undersökning. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av vår litteratursökning, därefter följer en beskrivning av 

vår forskningsstrategi. Kapitlet behandlar även valet av fallföretag, samt förfaringssättet i 

vår datainsamling. 

3.1 Litteratursökning 

Utifrån syftet med denna C-uppsats, att belysa den fysiska miljöns betydelse i frisörföretag, 
utgick vi inledningsvis med att söka i databaserna vid Luleå tekniska universitets bibliotek. I 
databaserna Business Source Elite [EBSCO] och Emerald fann vi ett antal intressanta 
vetenskapliga tidskriftsartiklar. Vi använde oss av följande sökord samt kombinationer av 
dessa; colour, facility exterior, physical environment, service firm, service quality, 
servicescape och hair dress*. Sökningen begränsades till full-text format. Vi använde oss även 
av databaserna Lucia och Libris, samt sökmotorn Google. Följande svenska sökord användes; 
frisör, fysisk miljö, servicelandskap, tjänstemarknadsföring, tjänstekvalitet och upplevelse.  

3.2 Forskningsstrategi 

Vi ansåg att en fallstudie var mest lämpad eftersom det är det bästa alternativet för att erhålla 
en djupgående redogörelse för händelser, relationer och erfarenheter som uppträder i ett 
specifikt undersökningsobjekt. Karaktären på vår frågeställning kräver djupgående analys av 
undersökningsobjektet, snarare än bred och översiktlig dito. Samtidigt kretsar 
frågeställningarna kring hur man upplever att den fysiska miljön påverkar kundens upplevda 
tjänstekvalitet och hur man arbetar med den, vilket är typiskt för en fallstudie. Ytterligare en 
motivering till valet av fallstudie som forskningsstrategi är att fallstudie inbjuder till att 
använda olika kombinationer av forskningsmetoder. Denscombe (2000, s 43) påpekar att man 
kan använda sig av observationer av händelser och intervjuer i en kombination. Vidare menar 
vi att en fallstudie var det mest lämpliga alternativet för att kunna genomföra studien med 
tanke på den begränsade tidsramen samt de ekonomiska resurserna.  

3.3 Fallstudieobjekt 

Utifrån syftet har vi valt att rikta vår undersökning mot två frisörföretag. För att möjliggöra 
denna studie valde vi två företag i Skellefteå. Att det finns relativt många frisörföretag i 
Skellefteå medförde dessutom att orten blev intressant ur ett konkurrensperspektiv. Genom 
sökmotorn Eniro fann vi två intressanta fallföretag. Det ena företaget heter Karma frisör och 
massage och har följande budskap på sidan: ”Klipp, massage & prisvärda produkter i en varm 

och mysig miljö, där du är i fokus, Välkomna! Medan det andra företaget som heter Clive 
Russel hade fått ett omdöme från en kund som lyder: ”I en stilfull och avkopplande miljö, med 

en kopp gott kaffe (och pralin) i handen och med full tillit till att min frisyr blir snygg - jag är 

jättenöjd med salongen”.  Detta väckte vår nyfikenhet eftersom det gav en indikation på att 
företagen arbetar med sina servicelandskap. Vi besökte därför dessa företag personligen för 
att fråga om de ville ställa upp som respondenter. Både Classe Nyström, ägare till Clive 
Russel och Susann Andersson, ägare till Karma var mycket tillmötesgående och ansåg att 
ämnet var intressant för deras verksamhet. Clive Russel har åtta anställda och är centralt 
beläget efter gågatan i Skellefteå. Karma har också åtta anställda, men är lokaliserat i utkanten 
av centrumkärnan. Dessa fallstudieobjekt anser vi representerar centralt belägna frisörföretag i 
Skellefteå, men även på många andra orter. Detta möjliggör därmed viss generaliserbarhet i 
denna specifika bransch. Valet av fallstudieobjekt baseras även utifrån att vi bor på orten och 
att det möjliggör och underlättar genomförandet av intervjuerna samt våra observationer. 

M 
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3.4 Datainsamlingsmetoder  

Vi använde oss av datainsamlingsmetoden personliga intervjuer för att nå specifik information 
från våra respondenter. Enligt Denscombe (2000, s 132 ff) är intervjuer att föredra när man 
vill undersöka erfarenheter, emotioner och känslor. Han menar även att semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer inbjuder till mer djupgående undersökning och att de i synnerhet är 
lämpliga vid undersökningar som baserar sig på känslor och erfarenheter. Den 
semistrukturerade intervjun är dock lämpligare i de fall man till viss del vill påverka svarens 
karaktär och respondentens svarstid, intervjustrukturen ger även respondenten möjlighet att 
detaljerat och fritt beskriva sina svar (ibid). Med hänsyn till ovanstående rekommendationer, 
valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med våra respondenter. Utifrån vår 
teoretiska referensram satte vi sedan samman en intervjuguide, som utgångspunkt vid 
intervjuerna. I samband med intervjuerna genomfördes även egna observationer av den 
fysiska miljön i form av exteriören, interiören och andra gripbara faktorer. Gällande 
observationerna har vi även där utgått från vår teoretiska referensram samt våra 
forskningsfrågor och ställt samman ett observationsschema för att iaktta relevanta faktorer, se 
(bilaga A). Enligt Denscombe (2000, s 165 f) är observationer oberoende av vad som uttalas, 
genomförs eller vad människor säger att de tänker. Vi eftersträvade att undersöka saker och 
relationer som normalt infinner sig i den naturliga miljön. Valet blev därför att kombinera 
intervjuerna med direkta observationer, i syfte att förstärka vår empiriska studie. 
 
För att möjliggöra intervjuer med de utsedda företagen, tog vi personligen kontakt med 
respektive frisörföretag. Vi presenterade oss och förklarade ämnesområde och uppsatsens 
syfte.  Därefter frågade vi om de hade möjlighet att bistå som respondenter till vår studie. 
Efter positiva besked från företagens sida, bokades tid för intervjuer. Vi valde företagens 
ägare som respondenter, eftersom vi antog att de besitter den största kunskapen gällande 
företagets fysiska miljö, dess inverkan och syfte. Valet att tala med ägarna baserade sig även 
på att vi ville genomföra intervjuer med personer som är insatta i företaget och som ansvarar 
för arbetet med den fysiska miljön. I båda fallföretagen är det ägarna som ansvarar för den 
fysiska miljön. Eftersom dessa personer är i bestämmandeställning kunde de direkt överväga 
om de var möjligt att genomföra en intervju eller inte. Vi kom överens om att intervjuerna 
skulle genomföras i de respektive företagens lokaler och vi informerade företagen om att 
intervjun skulle ta ungefär en timme. Vi antecknade våra erhållna svar samtidigt som vi 
använde våra mobiltelefoners Mp3 funktion för att spela in intervjuerna. Vi hade i förhand fått 
tillåtelse av respektive respondent att använda oss av denna teknik. Att använda 
inspelningsfunktionen var av stor betydelse för oss, eftersom vi kunde lyssna mer aktivt. 
Under intervjuerna använde vi oss av intervjuguiden som en riktlinje för våra frågor. Vi följde 
inte strikt intervjuguidens ordningsföljd, utan lät respondenten fritt tala utifrån de öppna 
frågorna. Vid några av frågorna visade vi frågeformuläret för att underlätta för respondenten 
att förstå och minnas frågan. Respondenterna fick möjlighet att utveckla sina svar och vi 
kunde förtydliga frågorna, samt ställa följdfrågor för att öka förståelsen av de erhållna svaren. 
Intervjun med Susann Andersson, ägare till Karma, utfördes den 9 maj 2008 och i anslutning 
till den utfördes en direktobservation av den fysiska miljön, utifrån vårt sammanställda 
observationsschema. Samma procedur upprepades och utfördes hos företaget Clive Russel 
med ägaren Classe Nyström den 16 maj 2008.  

 

3.6 Analysmetod 
I vår analys har vi jämfört de erhållna svaren och resultaten från vår empiriska undersökning 
mot vår teoretiska referensram. Det har vi gjort för att upptäcka skillnader eller likheter 
mellan teori och empiri samt för att finna eventuella generaliseringsmöjligheter inom 
branschen. Vi har redovisat fallen var för sig där vi ställt teori mot empiri för att få en 
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sammanhängande uppfattning samt en tydlig jämförelse om hur respektive fall förhåller sig 
till teorin. Analysen avser även att besvara våra forskningsfrågor. Utöver intervjumaterialet 
använde vi oss av observationer som ett komplement i analysarbetet.  

3.7 Metodproblem 

Validitet och reliabilitet är två typer av metodproblem som forskare ställs inför.  

3.7.1 Validitet 

Enligt Thurén (2004, s 22) innebär validitet att det man undersökt, verkligen är det man hade 
för avsikt att undersöka. För att öka validiteten i fallstudien, använde vi oss av både 
personliga intervjuer och observationer. Observationerna möjliggjorde att vi kunde bilda oss 
en uppfattning av hur företagen arbetar istället för hur de säger att de arbetar, vilket är positivt 
för validiteten. Vi anser att validiteten kan ha ökat på grund att vi utgick ifrån vår teoretiska 
referensram när vi sammanställde intervjuguiden. Även observationsschemat sammanställdes 
utifrån teorin för att observationerna skulle vara relevanta i sammanhanget. Att vår 
intervjuguide och vårt observationsschema har blivit granskat av olika opponenter bör ha ökat 
validiteten. Att respondenterna fick ta del av frågeformuläret för att få ett stöd i att förstå 
frågornas innehåll och för att få en chans fråga upp vid oklarheter på ett enklare sätt, kan ha 
medfört att reliabiliteten i vår undersökning ökat. För att öka reliabiliteten ytterligare, valdes 
två centralt belägna företag som vi ansåg var representativa för branschen. Det bör dock 
beaktas att det kan finnas variationer inom verksamhetsområdet i stort. Efter intervjuerna 
sorterade vi materialet efter våra forskningsfrågor, för att få ordning på respondenternas svar 
och verkligen se om vi fått svar på det vi ville undersöka. Vi visade frågeformuläret samtidigt 
som vi förklarade frågan, för att respondenten skulle kunna hålla tråden och svara på rätt sak. 
Vi påtalade även våra bristande kunskaper om hur frisörföretagets fysiska miljö påverkar och 
hur man arbetar med den i praktiken, för att respondenten skulle få en avslappnad känsla och 
motivera denne att tala fritt, utan att känna ett måste att försvara sitt val av strategi.  

3.7.2 Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i fallstudien använde vi oss av våra mobiltelefoners mp3s 
inspelningsfunktion, vilket gjorde att vi återkommande kunde lyssna på det inspelade 
materialet för att kontrollera ifall vi uppfattat respondenten rätt. Thurén (2004, s 22) menar att 
reliabilitet innebär tillförlitlighet och att man har gjort korrekta mätningar. Eftersom vi 
använde oss av personliga intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide, gav det både oss 
skribenter och respondenterna möjlighet att förtydliga frågor och svar, vilket kan ha ökat 
reliabiliteten. Svaren sammanställdes dessutom relativt omgående efter intervjuerna var 
genomförda. Något som eventuellt kan vara ett reliabilitetsproblem, är att vi vid 
observationstillfället var påverkade av vår teoretiska referensram och därmed inte kan 
uppfattas som neutrala i vår observation. För att motverka reliabilitetsproblemet att påverkas 
av varandra, genomförde vi våra observationer var och en för sig. Materialet sammanställdes 
därefter oberoende av varandra innan vi sammanfogade materialet till en text. För att undvika 
påverkan av respondenterna, utfördes observationerna innan respektive intervju. Vi kastade 
om frågorna i intervjuguiden, för att det inte skulle bli uppenbart vad teorin framhåller. Vi 
försökte tänka på frågeformuleringarna, för att inte färga eller påverka respondenterna, utifrån 
teorin. Vi förklarade och definierade begreppet och innebörden av den fysiska miljön 
ordentligt innan vi inledde intervjuerna. Det gjordes för att ge respondenterna en bild av vad 
vi ville undersöka, samt för att underlätta för dem att svara på våra frågor.  
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4. Empiri 
 

etta kapitel sammanfattar våra observationer och intervjuer med respektive företag. 

Fallen redovisas var för sig och inleds med en observation. Därefter följer en 

sammanfattning av intervjuerna. Materialet som redovisas i kapitlet ligger sedan till grund 

för den kommande analysen. 

 

4.1 Karma frisör & massage   

Utifrån vår observation av företaget Karma kan vi konstatera att företaget är beläget relativt 
nära Skellefteås citykärna, men att det är några minuter från stadens shoppinggata. 
Lokaliseringen är central och man ser stadens torg från platsen. Företaget är dock inte beläget 
efter den gata som är mest associerad till centrum och de trendiga tillhållen. I den omgivande 
miljön återfinns företag av annan karaktär än observationsobjektet, vilket vi inte upplever 
fördelaktigt eftersom företagen ej kan relateras till frisörbranschen. I omgivningen återfinns 
en bilverkstad, cykelverkstad, en fiskebutik och ett sadelmakeri, även busstationen och 
bussgodsmottagningen ligger i närheten. Utanför entrén finns två planteringar i höga, 
moderna krukor, de ger ett stilrent och prydligt intryck. Vi upplever Karma som något 
fräschare i en mindre fräsch omgivning. Det återfinns ett lugn utanför, ingen trängsel och 
trafiken är begränsad. Det som upplevs extra kvalitativt är att företaget är beläget alldeles i 
anslutning till en stor parkering, som tar uppskattningsvis femtio bilar. 
 
Vi upplever byggnadens arkitektur stilren. Karmas del av byggnaden har grå puts medan 
övriga delen av huset består av gult tegel. Vi får ett något stressigt intryck när vi tittar på hela 
huset samtidigt. Arkitekturen signalerar att det är ett äldre hus, utan att vara ett kulturhus. 
Företagets entré är handikappvänlig och dörren går lätt att öppna, vilket vi anser positivt. 
Karmas lokaler ser rymliga ut, stora och höga skyltfönster ger insyn till lokalen. Skyltningen 
består av ljusa gardiner, diverse produkter, växter, skyltar med frisyrer, samt några övriga ting 
som inte direkt symboliserar verksamheten men som harmoniserar med den. Skyltningen har 
färgerna; svart, brunt, vitt. Vi upplever att skyltningen känns genomarbetad, men att den är 
svår uppfatta då det inte finns någon bakre vägg på skyltfönstren. Ovanför skyltfönstren och 
entrén löper en avlång skylt, där företagsnamn och huvudsakligt tjänsteutbud presenteras. De 
företagsskyltar som används upplever vi kvalitativa och trendiga. Färgerna i exteriören är 
ljusa, grått och vitt dominerar. Våra observationer går isär gällande de handtextade 
papparksskyltarna som kan skådas på entrédörrarna. Sjöström upplever att de bryter mot den 
övergripande kvalitativa känslan. Forsbergh upplever att skyltarna är välgjorda och ger ett 
mysigt och personligt intryck. 
 
Det första vi observerade när vi steg in i företagets lokal var att interiörens design bestod av 
yrkesrelaterad utrusning, mörkbruna, stadiga trämöbler och att smidesdetaljer återfinns på ett 
flertal ställen. Vi upplevde båda att det fanns en mängd föremål att titta på i lokalen. Tak och 
väggar var vita, hyllor var vita, övrigt möblemang var av mörkbrunt robust trä. Interiören har 
färgerna vitt, beige, brunt och svart. Prydnadskuddar syntes i ett flertal av de hyllor som stod 
utplacerade i lokalen, riktligt med lyktor och andra föremål som kan associeras med 
gammaldags stil blandas med modernare föremål från bland annat IKEA. Miljön gav ett 
trevligt och ombonat intryck och det kändes välkommande, genomtänkt och harmoniskt. 
Tvättfaten, frisörstolarna stolar och annan yrkesrelaterad utrusning gick i svart och gav ett 
exklusivt intryck. Vi upplevde att utrustningen var trendriktigt designad och att den såg ut att 
vara bekväm för kunderna. Den tekniska utrusningen var modern, däremot saknades en 
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kaffeautomat för kunderna, vilket kändes kvalitetssänkande. I hörnet av lokalen fanns dock en 
kaffebar, vi drar slutsatsen att den inte var för väntande kunder eftersom den var placerad 
långt ifrån väntplatsen. 
  
Gällande layouten, upplevde vi att det var lättframkomligt. Det var luftigt möblerat och lätt att 
förstå vilken plats som var avsedd för väntande kunder. Lokalen kändes öppen trots att man 
som väntande kund har begränsad insyn. Man ser endast disken och ett par frisörer, 
garderoben blir en avskiljare. Vid väntan får man antingen sitta på svarta trästolar utan 
buntning eller i en svart klippansoffa från IKEA. Bekvämligheten kan vara bättre, den gav 
inga kvalitativa signaler till oss. På det bord som fanns framför soffan fanns en liten tavelram 
som innehöll information till kunderna gällande erbjudande och rabatter. Det fanns även en 
meny för bitjänsten nagelvård samt en inspirerande produktbroschyr. Den information 
upplevde vi som kvalitativ. Vid soffan finns möjlighet för kunderna att förse sig med 
tidningar av olika slag. Den stora delen tidningar berör frisyrer, men det finns något för de 
flesta. Man kan finna allt från skvaller till vetenskap, fiske till inredning. Upplevde dock att 
de flesta tidningarna riktar sig till kvinnor.  
 
Luften och temperaturen kändes behaglig, dessutom doftade det fräscht och gott av 
hårvårdsprodukter. I bakgrunden spelades musik som vi upplevde modern. Ljudnivå var inte 
allt för hög, vilket kändes kvalitativt. Personalen såg trendig och fräsch ut. Kläderna och 
frisyrerna gav ett välvårdat och fräscht intryck. Personalen hade inte enhetlig klädsel, men alla 
var klädda i neutrala färger som gick i ungefär samma färgskala som den övriga interiören. 
Observationen visade att Andersson använder sig av varma färger i företagets miljö. Ovanför 
frisörernas arbetsytor finns lysrör, samt ett fåtal spotlights, ovanför de väntande kunderna är 
det lysrör och ovanför kassadisken finner man taklampor i gammeldagsutförande, som ger ett 
dämpat rosa/beige sken. Den övergripande uppfattningen gällande belysningen var att den 
inte var allt för stark, men att den var betydligt kraftigare vid de platser där de olika 
tjänsteutförandena utfördes. Lokalens renlighet kändes tillfredställande, men vid väntan såg 
man ett dammtäcke över de lakan som spridits ut som dukar i skyltfönstret. Vi funderar över 
om kuddarna som var spridda i lokalen är lika dammiga. Även skyltfönstret var smutsigt, 
vilket sänkte den fräscha upplevelsen till viss del. Designen, inredningen och personalens 
utseende bidrar dock till att det övergripande intrycket blir att det är rent och fräscht. 
Personalens frisyrer var också varierande men alla var välfriserade och moderiktiga. Detta 
utstrålade kvalitet och kompetens. Personalens visitkort gick i vitt och stämde bra överens 
med den övergripande designen, man använde sig också av färgkort på dessa, vilket vi 
upplevde som genomtänkt och trevligt. Däremot höll inte noteringskortet, som man får när 
man bokar en tid, samma kvalitet, eftersom det bestod av ett kvitto. 

4.2 Fysiska miljöns påverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet  
Företagsinnehavaren Susanne Andersson, ägare av Karma hår & massage AB, menar att olika 
faktorer påverkar kundens helhetsintryck och upplevda kvalitet. Vidare menar hon att 
bemötandet och den fysiska miljön är två mycket viktiga faktorer när det gäller kundens 
upplevda kvalitet. Samtidigt som hon förklarar att den fysiska miljön påverkar, poängterar 
hon även att andra kunder och organisationen är viktiga faktorer i sammanhanget. Andersson 
anser att helhetsintrycket är viktigt och att det innefattar både den fysiska miljön och det 
personliga bemötandet. Ifall kunden får ett professionellt helhetsintryck, medför det att 
kunden blir mer förlåtande ifall någon del i tjänsteleveransen ej varit till belåtenhet, fortsätter 
hon. Andersson menar att den fysiska miljön och personalens bemötande går hand i hand ur 
en kvalitetssynpunkt. Hon påpekar att de viktigaste faktorerna för att generera tjänstekvalitet, 
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är att man ska ge kunden ett rent och professionellt intryck, samt att man bemöter kunden på 
ett bra sätt.  
 
Enligt Andersson är alla delar i den fysiska miljön viktiga och påverkande. Hon menar att 
parkeringsmöjligheter och den omkringliggande miljön har en stor inverkan på kundens 
upplevda tjänstekvalitet. Vidare menar hon att den fysiska miljön har påverkan på kundens 
uppfattning gällande kompetensen inom företaget. De anställdas klädsel och det övergripande 
synintrycken de signalerar, har stor betydelse gällande vilken uppfattning man får av deras 
kompetens, fortsätter hon. Hon menar även att kunden påverkas negativt ifall ett antal ur 
personalen står och samtalar vid försäljningsdisken, när en ledig stund gives. Hon anser att 
kunderna förväntar sig att de skall bli fina och att personalen är varm, tillmötesgående och 
utbildade/uppdaterade på nya trender. Det är, enligt Andersson, viktigt att lokalen 
harmoniserar med tjänsten för att generera kvalitet. Hon poängterar att kunder blir negativt 
påverkade av gamla tidningar med gamla erbjudanden och irriterade ifall man har en hemsida 
som ej är uppdaterad. Det är några av de detaljer hon räknar in i kundens helhetsbild. Vidare 
menar hon att exteriören spelar en viktig roll när det gäller att attrahera nya kunder och få dem 
att uppmärksamma företaget och dess tjänster. Hon menar att exteriören påverkar det första 
intrycket och att det kan avgöra ifall kunden väljer att komma in eller ej. Interiören och 
personalens bemötande är viktigt när kunden väl är inne i lokalen, för att kunderna ska få ett 
trevligt intryck och vilja stanna kvar, fortsätter hon. Andersson menar vidare att kunderna ofta 
visar ett positivt beteende när den kommer in och ser sig omkring. Det framgår även att 
kunderna ofta nämner att miljön känns lugn och skön. Men hon menar också att kunder ibland 
blir stressade och att deras kvalitet påverkas negativt, av att barn och andra kunder vistas i 
lokalen samtidigt som tjänsten levereras.  
 
Bland de övrigt viktiga faktorerna i den fysiska miljön, nämner hon belysningen. Den ska 
vara funktionellt för de anställda, men kunderna ska uppleva det mysigt också. Hon anser 
även att starka lukter påverkar kunden negativt och att hon många gånger fått uppskattning för 
att hon har en parfymfri serie att erbjuda. Vidare framgår det att många kunder har problem 
att närma sig en frisersalong i vanliga fall och att många föredrar mildare dofter. Renligheten 
betonas kraftigt av Andersson, hon menar att det är av vikt att produkterna inte har 
fingeravtryck på förpackningen eller är täckta av hår. Hon menar att en demonstration av en 
produkt som ser ut på det viset, har en starkt sänkande effekt på kvalitetskänslan.  
 
Andersson anser att deras tjänster är av upplevelsekaraktär och menar att många kunder vill 
känna avskildhet från den stressiga vardagsmiljön. Hon har upplevt att stressade kunder ofta 
slappnar av när de kommer in i miljön och får en behandling. Vidare menar hon att den 
fysiska miljön är oerhört viktig när det gäller frisörföretag och jämställer därefter 
frisörnäringen med spa och företag som utför massage eller liknade rekreationer. Hon menar 
att när det gäller dessa typer av verksamheter är det viktigt att den fysiska miljön ger ett 
trivsamt intryck eftersom kunden stannar en längre stund och att det handlar om en 
upplevelse. Hon påpekar att det är en väsentlig skillnad mellan att gå in i en klädbutik och 
köpa en tröja jämfört med att gå in på en frisörsalong. Den fysiska miljön påverkar inte i 
någon större utsträckning i en klädbutik, menar hon. Andersson tror att det skett en stor 
förändring i branschen de senaste tio åren. Hon menar att en klippning förr var av mer 
funktionell karaktär, medan det nu kan tolkas som en upplevelse. Hon tror att förändringen 
beror på att människor har blivit mer medvetna. Inredning, miljö och feng shu är modernt och 
hon anser att vi påverkas av alla heminredningsprogram som cirkulerar.  
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4.3 Tjänstekvalitet för kunden genom den fysiska miljön  

Andersson ansåg att det inte gick att göra något åt arkitekturen, men att hon har försökt 
kompensera det i efterhand genom att arbeta med andra saker som skyltar, skylting och 
växter. Andersson använder exteriören för att skapa ett fint intryck som ska attrahera nya och 
befintliga kunder. Detta sker bland annat genom växter och fina planteringar vid lokalens 
entré. Karma arbetar kontinuerligt med att förändra sin skyltning, åtminstone fyra gånger per 
år och då främst vid årstidsväxlingarna samt vid lansering av nytt produktsortiment. Det 
framkommer även att hon i initialskedet använde ett flertal vackra ting i skyltfönstret, men att 
det förvirrade förbipasserande människor, som tolkade företaget som en inredningsbutik. 
Andersson valde därför att tona ned användandet av dessa ting och istället framhäva saker 
som kunden kan relatera till verksamheten. Hon betonar skyltfönstrets betydelse, eftersom det 
är en av faktorerna som påverkar kundens första intryck. Andersson menar att alla kunder är 
unika och att det är svårt att skapa en miljö som passar alla. Hon menar att Karma 
kontinuerligt arbetar för att upprätthålla en ren och tilltalande miljö samt erbjuda ett 
genomarbetat koncept, där man tänkt på detaljerna för att förstärka upplevelsen och skapa 
kvalitet för kunden. Att ge ett rent och fräscht intryck är något hon prioriterade och som hon 
kontinuerligt påminner de anställda om. Företaget har som ambition att kunna visa upp en 
produkt som används under tjänsteleveransen, ifall kunden önskar det, utan att den är kletig 
och full av hår. 
 
Andersson menar att personalen arbetar för att skapa ett mervärde för kunden genom att 
erbjuda kaffe och kaka under vissa tjänsteutövanden. Det kan även ske när kunden anländer 
tidigt. Hon önskar att företaget hade en kaffeapparat där kunderna kunde ta kaffe själva, för 
att skapa ett mervärde. Företaget har valt att sätta ramar för personalens klädsel gällande de 
färger och mönster de kan använda. Avsikten med detta är att ge ett neutralt intryck samt för 
att harmonisera klädseln med den övriga miljön och skapa en helhet. I initialskedet använde 
man sig av samma typ av klädsel och man fick då en institutionskänsla, vilket ej stämde 
överens med den övriga delen av den fysiska miljön. Karma arbetar för att sända ut ett 
homogent budskap utifrån sin miljö. Företaget arbetar exempelvis med kläder, färger och 
inredning för att signalera en rogivande känsla. Hon påpekar att den fysiska miljön är oerhört 
betydelsefull, eftersom vi lever i en stressig miljö och att det är till stor fördel att kunna 
erbjuda kunden en avslappande miljö i kontrast. Hennes uppfattning är att kunderna förväntar 
sig en rogivande känsla och njutning när de besöker en frisör och att många kommer för att få 
en avkopplande stund. Respons från kunder har bekräftat att de upplever miljön både lugn och 
skön.  
 
När Andersson skulle etablera sin verksamhet utgick hon från att lokalen skulle vara luftig, 
samt att det skulle finnas bra parkeringsmöjligheter. Hon menar att den yttre omgivningen är 
svår att påverka men att hon brukar arbeta med olika typer av växter för att öka trivseln för 
kunderna. Gällande lokalens utformning, utgick Andersson från att det inte skulle var allt för 
trendigt, utan skulle kännas varmt och mysigt för att bättre överensstämma med företagets 
vision. Vid valet av skyltar ansåg hon att det var svårt att förmedla samma känsla som den 
övriga miljön, hon valde därför att använda vita skyltar med stilrent typsnitt. Företaget arbetar 
med lokalens belysning utifrån var i servicelandskapet aktiviteten sker samt utifrån vilken 
aktivitet som skall utföras. Andersson menar att hon vid tjejkvällar använder dämpad 
belysning och tända ljus för att skapa en mysig miljö och stärka upplevelsen. Hon upplever 
radio stressande och har istället valt att spela bakgrundsmusik av lugn karaktär. I valet av 
musik utgår hon ifrån att det som spelas ska ha en avslappnande inverkan på kunden. 
Gällande dofter i den fysiska miljön menar hon att det ska lukta fräscht. Företaget har valt att 
använda sig av produkter med mild doft och kan därför nå överkänsliga kunder samtidigt som 
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personalen får en behaglig arbetsmiljö. Karma erbjuder sina kunder en hårproduktserie som är 
parfymfri, vilket är unikt. Andersson påpekar att komforten är av stor vikt för kundens 
upplevda kvalitet, hon menar att det ofta är relativt obekvämt för kunden att sitta i en tvättstol. 
Karma har därför satsat kapital på stolar med högre komfort för att göra det bekvämt för 
kunden. Hon påpekar att hon skulle vilja ha ett flertal sköna soffor där kunderna väntar i 
stället för trästolarna, men att det inte är möjligt av utrymmesskäl. De viktigaste faktorerna för 
att generera upplevd tjänstekvalitet är, enligt Andersson, att den fysiska miljön och 
personalens bemötande går hand i hand ur en kvalitetssynpunkt. Hon menar att det är de små 
detaljerna som ger helhetsupplevelsen, samt att den övergripande designen är homogen. Det 
gäller visitkort, hemsida, klippkort och presentkort. Det är viktigt att de går i samma stil för 
att kunden skall känna igen sig.  Karma använder färgen vit och en blomranka genomgående 
på dessa ting. Andersson påpekar att hon vill förmedla ett homogent budskap till sina kunder, 
samtidigt som det finns en önskan om att särskilja sig från konkurrenter. Hon påpekar att 
företagets hemsida ständigt uppdateras för att påvisa att de är både kompetenta och kvalitativa 
i sin helhet. 
 
Företaget vill med hjälp av sin fysiska miljö nå en bred målgrupp. Företagets målgrupp består 
främst av barn, tonåringar och medelålders damer. Rullstolsbundna utgör även en del av 
kundunderlaget, då lokalen till stor del är handikappanpassad. Andersson har vid 
utformningen av den fysiska miljön, till största del utgått från sitt personliga tycke. Hon 
menar att företaget signalerar de värderingar som hon står för. De kommentarer som företaget 
fått från kunderna är att miljön är behaglig samt att namnet på företaget är inspirerade och 
fångar intresset. Andersson ändrar inte utformningen i lokalen ofta, då hon vill att kunden 
skall kunna känna igen sig och inte känna sig förvirrad. Skyltfönstren förändrar hon i 
samband med årstiderna. Hon anser att helheten är viktig när man utvecklar ett 
servicelandskap samt att varje faktor är genomtänkt. Gällande layouten utgick hon från att 
man ej skulle avskilja väntplatsen helt från de övriga delarna av servicelandskapet. Detta 
gjorde man för att kunden skall kunna välja om denne vill läsa eller se på dem som blir 
klippta. Andersson menar att valet av tidningar ska möta olika kunders intressen. Hon har valt 
tidningar inom; inredning, fiske, skvaller och hårtrender, dessa byts kontinuerligt. Broschyrer 
används för att förmedla produkter och övriga bitjänsterbjudande. Andersson har placerat 
hårprodukterna i anslutning till kassadisken för att underlätta köp. Hon har även beaktat att 
många människor skall kunna rymmas vid kassan och att det ska finnas utrymme för att 
komma in med en barnvagn, utan att någon ska känna sig i vägen. Hon vill förmedla ett lugn 
genom materialvalet och färgerna för att kunderna ska uppleva harmoni och få en hemtrevlig 
känsla. Hon tror att det är viktigare med fysiska uttryck i frisörföretag än i andra 
tjänsteföretag, eftersom många frisörer vill leverera en upplevelse. Hon påpekar att hon vill 
skapa en upplevelse för sina kunder. 
  

4.4 Clive Russel AB  

Beträffande vår observation kan vi konstatera att företaget Clive Russel är beläget efter 
citykärnans huvudgata. Företaget ligger i utkanten av gatan, men har en central lokalisering. 
Företagets lokaler är fördelade på två våningar, vilket för det svårt att utifrån få en uppfattning 
av lokalernas storlek. Entrén består av en mindre dörr där företagets logotyp och texten; 
frisör, shop, hudvård, samt företagets öppettider är skrivna i vitt. Svart och vitt är 
genomgående färger vid företagets entré. Skylten ovanför entrén och den på gatan är 
enhetliga. Trottoarprataren förmedlar ett erbjudande gällande elevklippning, teckensnittet och 
färgerna är homogena med övriga skyltar. Vårt helhetsintryck är att exteriören är inbjudande 
och kvalitativ. Företagsnamnet exponeras flera gånger och information gällande 
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Internetadress och telefonnummer syns tydligt på skyltarna. Ett flertal produkter kan skådas i 
bottenvåningens skyltfönster och produktförpackningarna matchar övrig exteriör. 
Övervåningen har fyra stora fönster som pryds av lika många bilder på hårmodeller. 
Modellernas kläder har samma stil när det gäller färg och framtoning, som den övriga 
exteriören. Bilderna upplevs trendiga och något extrema. Man kan även skymta ett par 
gigantiska silverljusstakar med brinnande ljus i fönstret, vilket ger ett pampigt och mysigt 
intryck. Ovan fönstren fäster ett tak av glas, taket sträcker sig ett par meter över gatan. Vi 
uppfattar företaget som modernt och trendigt. Exteriörens arkitektur består av röd tegelfasad 
och mycket glas, vi menar att det är en typisk affärsmiljö. Arkitekturen ger ett stilrent intryck, 
den röda mattan som går ut från entrén ger en känsla av lyx. Röda mattor syns även vid 
ytterligare tre företag, alla i nära anslutning till Clive Russel. Omkringliggande verksamheter 
är av varierad karaktär. Företaget delar byggnad med bland annat en lampaffär, en restaurang 
och en klädaffär. I närheten finns också en ljudshop, en skinnaffär samt en florist. Vi anser 
inte att företaget är fel placerat, däremot upplevs entrén något osynlig bakom restaurangens 
uteservering. Parkeringar finns ej i direkt anslutning till företaget, men möjlighet att parkera i 
nära anslutning finns. Det finns ett flertal parkeringsplatser i närheten och även ett 
parkeringsgarage vid den tvärliggande gatan, vilket är kvalitativt. 
 
Bottenvåningen består av en mindre lokal med reception där man välkomnas av trevlig 
personal och ett välordnat sortiment av hårprodukter. Det finns även en mängd makeup till 
försäljning. Vi upplever den första våningen som en produktshop och det är inte helt tydligt 
att det är en frisörsalong på övervåningen. Vid receptionen slingrar sig en stentrapp med svart 
räcke, från rummets mitt till den övre våningen, där övervägande tjänsteleveranser verkställs. 
Trappen omges av en exklusiv guldtapet med blänkande detaljer, vid trappen finns även 
belysning som framhäver tapetens mönster och skapar ett lyxigt intryck. Inredning består av 
vita hyllor och skåp, man kan även se företagets trendiga papperspåsar, som är vita med 
logotypen tryckt i svart. Svart och vitt är de dominerande färgerna hos Clive Russel. I det 
nedre skyltfönstret har man valt att skylta med ett specifikt varumärke, nämligen RED KEN. 
Produkterna har svarta och vita förpackningar. 
 
På den övre våningen möts man av ett långt svart bord, med modern och avancerad 
kaffeutrustning samt diverse tillbehör. Kaffebönor, cappucino, glas, servetter, te, choklad och 
flervåningsfat med grädde och socker, ger ett intryck av lyx. Känns inbjudande, samtidigt som 
man blir lite överraskad av att en frisörsalong har ett sådant utbud. Layouten var öppen och 
mycket ljus kommer in genom de stora fönstren. Den kändes genomarbetad och man kunde 
välja ifall man ville sitta ner och läsa eller om man ville beskåda tjänsteleveransen. 
Inredningen kan tolkas horisontell, med raka linjer och lågt skurna möbler. Väntdelen bestod 
av fyra trendriktiga skinnfåtöljer. De stod kring ett svart avlångt bort som var uppdukat med 
svart och rött godis och lyxiga klubbor i höga, cylinderformade skålar av glas. Från väntdelen, 
som var placerad vid fönstren, hade man överblick över hela våningen. Ett fransdraperi i svart 
fungerade som en genomskinlig avskiljare till den del av salongen där kunderna fick håret 
tvättat. Alla frisörstolar och kundstolar var klädda i svart skinn. All yrkesrelaterad utrustning 
gick i svart och hade stilren utformning. På golvet vid väntdelen låg dock en vinröd matta. 
Interiören bestod av färgerna svart, vitt och guld, samt några inslag av rött. Frisörerna, 
inklusive ägaren, var alla klädda i svart och vitt med någon avvikande detalj. Klädseln var 
personlig men enhetlig och upplevdes trendig. Alla var prydligt klädda och välfriserade. 
Personalen gav ett positivt och trendigt intryck, vilket signalerade kompetens. Det var 
sparsamt med föremål i lokalen. Hårprodukter gömdes i svarta skåp som var inbyggda på 
sidan av de höga speglarna som varje frisör hade framför sin frisörstol. Förutom att 
skyltfönstren och några av speglarna var smutsiga, var intrycket att det var rent och fint. Vi 
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kunde se en prydlig bricka, ett urdrucket vinglas, en svart och vit servett på bordet i väntdelen, 
ett litet fat med nötter stod intill. Man kunde skåda enorma silver ljusstakar med levande ljus i 
fönstren. Vid fönstren sträckte sig en sorts bänk istället för en fönsterbräda. Den var klädd i 
grå mosaik och pryddes av svarta prydnadskuddar och enorma vaser i silver. Helhetsintrycket 
kan sammanfattas med följande ord: genomtänkt och homogent, trendigt, stilfullt, lyxigt och 
elegant.  
 
Temperaturen kändes behaglig och ventilationen var tystgående. Det hade dock inte skadat 
med lite mer syre, lokalen rymmer ganska många kunder på samma gång. I bakgrunden 
spelades lugna ballader, ingen radiomusik. Volymen var ej för hög utan kändes harmoniskt. 
Det doftade inte något speciellt, en svag fräsch doft. Väntdelen bestod av sköna fåtöljer 
kundstolarna var buntade och såg sköna ut, de hade även fotstöd. Bekvämligheten var god och 
man kunde känna ett lugn på den övre våningen. Man såg ut genom fönstren, men missade 
alla stressade människor på gatan nedanför. Ovanför frisörernas stolar var belysningen 
starkare, medan det satt vita, dämpade spotlights ovan bänken med kaffe. Där hårtvättarna 
utfördes var belysningen mycket svag. Broschyrer om produkter fanns på bottenvåningen i 
anslutning till produkterna, medan det fanns information och broschyrer om Clive Russel i 
anslutning till väntdelen. Där fanns även en informationstavla gällande hudvård och de övriga 
tjänster företaget erbjuder. Intrycket var kvalitativt och informativt. Exklusivare damtidningar 
fanns insatta i en prydlig hyllkonstruktion. Det gav ett välordnat intryck. Tidningarna såg 
inramade ut och det fanns endast ett fåtal tidningar som riktar sig till män. Visitkorten var lite 
mindre än normalt, vita och stilrena samt med företagets logotyp. Noteringskort och 
presentkort var av samma karaktär och hade färgerna svart, vitt och grått. 

4.5  Fysiska miljöns påverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet 
Classe Nyström, ägare till frisörföretaget Clive Russel i Skellefteå, menar att kunder är unika 
och att kvalitet har olika innebörd för olika individer. Han tror att de flesta bedömer kvalitet 
efter resultatet/klippningen, men att den fysiska miljön kan påverka hur man upplever 
slutresultatet. Han anser, utan tvekan att en frisörtjänst är en upplevelse men att den för vissa 
kan vara av mer funktionell karaktär. Nyström menar att början och avslut är det viktigaste 
delarna när det gäller att genera kvalitet till kunden samt att ett personligt och artigt 
bemötande ramar in hela tjänsten. Han menar att andra kunder, personalen, den fysiska miljön 
och organisationens system påverkar kunden. Sedan beskriver Nyström hur han rangordnar 
företagets resurser; han anser att salongens viktigaste del är salongens receptionist, eftersom 
hon är ansiktet utåt samt att hon står för både mottagandet och avslutet med kunden. Han 
poängterar att kunden ofta minns dessa delar bäst. Därefter menar han att salongens övriga 
personal är viktig, det vill säga frisörerna och att de är artiga och kompetenta. Slutligen menar 
han att den fysiska miljön är viktig. Nyström anser att den fysiska miljön påverkar kundernas 
upplevda kvalitet mer, när det rör sig om företag inom mode och trend. Han anser att lokalen 
måste symbolisera det, för att kunderna inte skall känna sig förvirrade. 
 
Nyström svarade snabbt och självsäkert, när han fick frågan om vilka delar i den fysiska 
miljön som är viktigast. Färger är otroligt viktigt menar han, de kan påverka lugnande.  Rött 
ska man vara försiktig med, eftersom det frambringar hets och aggressivitet. Grönt och blått 
är däremot färger som lugnar menar han. Han berättar att han många gånger sett kunder 
springa uppför trappen och sedan tvärstannat och börjat gå långsammare, när de sett sig 
omkring. Han menar att människor i alla åldrar stressar och att tempot vi lever i är högt. 
Vidare framgår det att musikvalet är mycket viktigt och att det kan bidra till att skapa den 
känsla man vill signalera till kunden. Dofter nämner han inte nämnvärt, utan menar att det är 
svårt att påverka. Personalen och deras utseende ger viktiga synintryck, enligt honom. 
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Nyström menar även att alla små detaljer i den fysiska miljön också påverkar kundens 
upplevda kvalitet, såsom exempelvis, visitkort, presentkort och företagets logotyp. Han har 
många gånger fått höra från kunder att de har ett genomgående koncept samt att de uppskattar 
det. Nyström nämner även att de satsat lite extra på förpackning gällande presentkorten för att 
den skall kännas lyxig och generera kvalitet. Belysningen är däremot något som Nyström inte 
är nöjd med och det är något han ämnar arbeta vidare med. Han menar att belysning som 
endast kommer uppifrån gör att kunden ser alla rynkor och skavanker, vilket inte är 
fördelaktigt när kunden ska göra sin slutgiltiga bedömning. Belysning som kommer rakt 
framifrån har däremot en utslätande effekt. Han menar att sådant som kunden möter innan den 
kommer in i företagets miljö, kan påverka kvalitetskänslan. I sådana fall, menar han att den 
fysiska miljön har mindre påverkan, eftersom kunden redan innehar en negativ 
sinnesstämning. Nyström tar upp några exempel som kan påverka; om 
parkeringsmöjligheterna är dåliga kan det irritera kunden och påverka kunden negativt redan 
innan denne har kommit in i salongen. Han anser att omgivning runt omkring inte påverkar 
kunden i någon större utsträckning, men påpekar att ifall salongen är belägen bredvid lyxigare 
klädbutiker, kan det kännas lyxigare att gå till den salongen. Det beror på att man redan då fått 
känslor av de omgivande butikerna. Nyström menar att även bekvämlighet är av stor vikt för 
kundens upplevda kvalitet. Han tror att de skinnfåtöljer som kunderna sitter i när de väntar 
stärker kvalitetskänslan. Nyström beskriver en trend som framtida influenser och menar att 
den fysiska miljön har starkare inverkan på upplevelsen av kvalitet och kompetenser, när 
tjänster innefattar mode och trend.  

4.6 Tjänstekvalitet för kunden genom den fysiska miljön 

För att kunderna ska få variation, har Nyström valt ett lugnare tempo måndag till torsdag, 
medan han på fredagarna drar upp tempot något och bjuder kunderna på vin. Nyström menar 
att kunderna behöver lite lyx och vill även skapa en helgkänsla. Vid hårtvättarna har han 
massagestolar för att kunden ska få en avkopplande stund. Han förstärker den avkopplande 
känslan med dämpad belysning och ett avskärmande genomskinligt tråddraperi i svart. Ifall 
han hade obegränsat med resurser är hårtvätten något han skulle utveckla. Han skulle även 
satsa på servicepersonal som kunde betjäna kunderna fullt ut, avsikten är att skapa ett 
mervärde och en minnesrik upplevelse. Han menar att mervärde skapas av personal och den 
fysiska miljön i kombination. 
 
När valet av lokal verkställdes, var utbudet begränsat. Nyström fastnade dock för den öppna 
och ljusa lokalen, även om han var skeptisk till att tjänsterna skulle utföras på andra våningen. 
Det är något han i efterhand upplevt som positivt eftersom det ger en lugnare känsla att 
komma upp från gatan. Företaget arbetar utifrån det trenden visar på; att människor alltmer 
intresserar sig för hälsa och kroppsvård. Clive Russel vill utifrån sitt koncept vara en del av 
detta. Nyström har även visioner att bygga vidare på det i framtiden. Han vill att lokalen ska 
upplevas intim fastän den är rymlig. Han vill signalera lyx och avkoppling. Nyström anser att 
det är viktigt att kunderna skall få en känsla av lyx under den tid de är på salongen. Företaget 
vill med erbjuda sina kunder en lugn miljö som skiljer sig från den vardagliga stressen. 
Nyström vill att kunden ska få spakänsla fastän det handlar om hår. Företaget använder sig av 
stora silver ljusstakar med levande ljus, grå mosaik, lugn musik, dämpad belysning och 
avskärmad schamponering med massagestolar för att skapa en sådan atmosfär. Nyström 
bjuder även kunderna på kvalitativa kaffedrycker. Nyström utgår till stor del från 
verksamheter som restaurang och spa, när han skapar sitt företags servicelandskap. Han 
tycker att vitt är snyggt, men att det kan uppfattas som sterilt, han vill förmedla ett 
personligare intryck. Företaget använder en bas i sin interiör som består av färgerna 
mörkbrunt, vitt och svart. Tapeten och detaljerna som går i guld, byter han efter kommande 
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trender. På detta sätt kan han hänga med, utan att behöva göra några större förändringar. Han 
har nyligen tagit del av forskning som visar att frisörföretag är sämst inom modebranschen på 
att förändra i sina lokaler. Själv håller han sig uppdaterad om framtida influenser genom 
tidningar och liknande. Han är av åsikten att man inte ska vara för extrem, eftersom man då 
automatiskt blir mer trendkänslig. Gällande lokalen, menar han att den måste vara funktionell 
för att de anställda ska kunna arbeta. Han vill sedan att den ska vara ren, enkel och snygg. 
Vidare framgår det att ekonomin styr layouten. Han förklarar att man måste rymma flera 
frisörstolar för att tjäna pengar. Han menar vidare att bekvämligheten är viktig och att han 
förutom massagestolarna, endast har buntade stolar. Vidare beskriver han att han har ramar 
för personalen och deras utseende, men att de inte är styrda i någon större utsträckning när det 
gäller färger och frisyrer. Han menar även att det är viktigt att de ser fräscha och snygga ut, 
samt har makeup varje dag.  
 
Nyström är inte av åsikten att det är viktigare med den fysiska miljön i frisörbranschen, än hos 
andra tjänsteföretag. Enligt honom är den röda tråden viktig i alla företag. Han menar att man 
måste skapa ett samlat och homogent budskap som kunderna kan lägga på minnet. Vid valet 
av den fysiska miljön, menar Nyström att han tänkt utifrån en bred kundgrupp och inte utifrån 
någon specifik. Han menar att det kostar att välja bort kunder och att det därför är riskabelt att 
utgå från en specifik målgrupp. De kriterier han utgår ifrån vid valet är trend och personligt 
tycke. Han vill även till viss del differentiera företaget genom sin fysiska miljö. 
Avslutningsvis menar han att det viktigaste vid utformandet av den fysiska miljön, är att veta 
vad man vill förmedla.  
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5. Analys 
 

detta kapitel jämför vi det empiriska materialet från de intervjuer vi genomfört samt de 

observationer vi gjort mot vår teoretiska referensram. Denna analys redovisar fallen var 

och en för sig.  Första fallet analyseras under 5.1 och 5.2 och det andra fallet under 5.3 och 

5.4.  Därefter avslutas kapitlet med att forskningsfrågorna besvaras under rubrik 5.5.  

5.1 Fysiska miljöns påverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet 
Utifrån servuktionsmodellen, som Hoffman och Bateson presenterar påverkar andra kunder, 
tjänsteleverantören/kontaktpersonalen, servicelandskapet och organisationens system kundens 
tjänsteupplevelse. Andersson är också av den åsikten att dessa faktorer påverkar kundens 
helhetsintryck, men att bemötandet och den fysiska miljön är två mycket viktiga faktorer när 
det gäller kundens upplevda kvalitet. Hon menar att faktorerna går hand i hand ur en 
kvalitetssynpunkt. Hoffman och Bateson menar att andra kunders deltagande har en 
inträngande påverkan på individens tjänsteupplevelse och att deras aktiva eller passiva 
uppträdande kan förstärka eller försämra kundens tjänsteupplevelse. Andersson påpekar att 
andra kunder och organisationen är viktiga faktorer i sammanhanget, hon har upplevt att 
kunderna ibland blivit stressade av att barn och andra kunder vistas i lokalen samtidigt som 
tjänsten levereras. Hon menar att det har en negativ effekt på den upplevda tjänstekvaliteten. 
Anderson anser även att ett rent och professionellt intryck är viktiga faktorer som har 
inverkan på kvalitetsupplevelsen. Enligt Hoffman och Bateson har 
kontaktpersonalen/tjänsteleverantören en stor inverkan på tjänsteupplevelsen, eftersom en 
tjänst många gånger konsumeras, samtidigt som den utförs. Andersson poängterar flera 
gånger hur betydelsefullt ett gott bemötande är, när det handlar om kundernas upplevda 
kvalitet.  
 
Lin menar att individer tar emot en mängd stimuli från den fysiska miljön, som sedan 
kognitivt sorteras och bildar en helhetsuppfattning. Andersson menar att alla delar i den 
fysiska miljön är viktiga och påverkande ur ett kvalitetsperspektiv. Hoffman och Bateson 
förklarar att tjänster är immateriella och att det därför är svårt för kunden att objektivt bedöma 
en tjänst. Andersson menar att den fysiska miljön har påverkan på kundens uppfattning 
gällande kompetensen inom företaget. Hon menar vidare att de anställdas klädsel och det 
övergripande synintrycken de sänder ut, har stor betydelse gällande vilken uppfattning man 
får av deras kompetens. Reimer och Kuehn menar att servicelandskapet kan påverka 
uppfattningen av ogripbara faktorer, som kompetens och kvalitet. Anderson anser även att 
kunden påverkas negativt ifall ett antal ur personalen står vid försäljningsdisken, när en ledig 
stund gives. Hon påpekar att den fysiska miljön är oerhört viktig, eftersom en avslappnande 
miljö kan ge kunden en kontrast till den stress som finns i vårt samhälle. Vidare menar hon att 
det är en stor fördel att kunna erbjuda kunden den kontrasten.  
 
De fysiska uttrycken som kunden möter vid huvudingången, påverkar kundens första intryck i 
stor utsträckning, enligt Hoffman och Bateson.  De menar att färger, personal och mattor kan 
influera kunderna både positivt och negativt. Vidare menar de att man bör beakta ifall dörrar 
öppnas lätt och är tillräckligt vida.  De menar även att ett företags image påverkas av 
skyltarnas färger, form och storlek; eftersom kunden möter skyltarna först är dessa viktiga, de 
drar uppmärksamhet till sig och identifierar många gånger företaget. Andersson påpekar att 
exteriören spelar en viktig roll när det gäller att attrahera nya kunder och få dem att 
uppmärksamma företaget och dess tjänster. Hon menar att exteriören påverkar det första 
intrycket och att det kan avgöra ifall kunden väljer att komma in eller ej. Hoffman och 
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Bateson anser att det idealiska är ifall tjänsteföretag nyttjar fysiska uttryck för att skapa en 
miljö som ger njutning och frambringar upprymdhet, eftersom det kan påverka kunden att 
stanna. Andersson menar att interiören och personalens bemötande är viktigt när kunden väl 
är inne i lokalen, för att kunderna ska få ett trevligt intryck och vilja stanna kvar. 
 
Enligt Mossberg kan servicelandskapet påverka på olika sätt. Höga ljud kan ge huvudvärk, 
långa köer kan skapa trötthet, dålig luft eller rökig miljö kan liksom temperaturen skapa 
problem för kunden. Hoffman och Bateson menar att bakgrundsmusik påverkar försäljningen 
genom att kunden ökar sin uppfattningsförmåga av företagets atmosfär. Det influerar även 
kundens sinnesstämning. De menar vidare att musiken påverkar hur lång tid kunden väljer att 
spendera hos företaget. Lin menar att musik som inte stämmer överens med omgivningen ej 
heller genererar positiva känslor till kundens bedömning. Andersson menar att radiomusik 
kan upplevas stressande av många och att lugnare musik kan vara att föredra, när man vill 
signalera och ge kunden en lugn känsla. Enligt Andersson har kunder förklarat att de upplever 
företagets miljö lugn och skön. Hon upplever också att många kunder fått ett positivt 
beteende, när de kommit i kontakt med miljön. Mossberg menar att dofter kan användas på 
samma sätt som färger och annat, när företag vill differentiera sig från konkurrenter. 
Andersson menar vidare att starka lukter påverkar kunden negativt och att hon många gånger 
fått uppskattning för att hon har en parfymfri serie att erbjuda. 
 
Andersson är övertygad om att det skett en förändring inom frisörbranschen de senaste tio 
åren. Hon menar att en klippning förr var av mer funktionell karaktär, medan det nu kan 
tolkas som en upplevelse. Hon tror att förändringen beror på att människor har blivit mer 
medvetna. Reimer och Kuehn menar att de gripbara komponenterna är betydligt viktigare i 
tjänster som utförs i syfte för kundens välbefinnande och där kunden i regel stannar under en 
längre tid än när det gäller tjänster som utförs av en mer funktionell karaktär. Anderson menar 
att många kunder har ett behov av avskildhet från den stressiga vardagsmiljön. Hennes 
uppfattning är att kunderna förväntar sig en rogivande känsla och njutning när de besöker en 
frisör och att många kommer för att få njutning och en avkopplande stund. Hon tror att det är 
viktigare med fysiska uttryck i frisörföretag än i andra tjänsteföretag, eftersom många frisörer 
vill leverera en upplevelse. Hon menar att när det gäller dessa typer av verksamheter är det 
viktigt att den fysiska miljön ger ett trivsamt intryck eftersom att kunden stannar en stund och 
att det handlar om att kunden köper en upplevelse.   
 
Mossberg menar att olika känslor kan skapas beroende på vilket servicelandskap det är frågan 
om och hur det är designat. Gummesson menar att lokalens layout och parkeringsmöjligheter 
är av betydelse, eftersom det påverkar både kundens beteende och relationen till butiken. 
Andersson menar att parkeringsmöjligheter och den omkringliggande miljön har en stor 
inverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet. Hoffman och Bateson menar att det bör 
övervägas ifall läget och omgivningen är kompatibelt med det egna företaget. De menar att 
omgivande företag och storleken på dem, tillgänglighet och parkeringsmöjligheter, är faktorer 
som bör beaktas. Observationen visade att omgivningen var av helt annan karaktär, med helt 
annat utbud än det Karma erbjuder. Mossberg menar att byggnaden ses som en del av 
företaget och att byggnaden och företaget måste stämma överens, även med dess målgrupp. 
Andersson menar att det är viktigt att lokalen harmoniserar med tjänsten för att generera 
kvalitet. Singh menar att färger kan användas av ett företag i syfte att särskilja sig från 
konkurrenter, samt för att påverka stämning eller känslor hos kunden. Hoffman och Bateson 
menar att varma färger ofta förknippas med avslappning och bekvämlighet. Observationen 
visade att Andersson använder varma färger i sitt servicelandskap. Singh menar även att 
mörka färger kan påverka kundens uppmärksamhet. Han menar att företag ibland målar de 
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bakre väggarna mörka, för att locka kunderna längre in i lokalerna. En mörk vägg längre in i 
lokalen var något som observerades inne på Karma. Wakefield och Blodgett hävdar att 
renligheten i anläggningen, samt utanför är en mycket viktig faktor som många kunder 
associerar med kvalitet. Renlighetens påverkan är något som Anderson tydligt poängterade 
vid ett flertal tillfällen. Förutom några få detaljer visade vår observation att det var rent och 
fint i lokalen. Enligt Mossberg har företagare blivit mer medvetna om att kommunicera ett 
homogent budskap. Hoffman och Bateson påpekar att företag bör nyttja samma utseende på 
de övriga fysiska uttrycken, såsom visitkort, noteringskort och logotyper, som de använder på 
skyltarna, i syfte att förstärka företagets image. Utifrån intervjun och observationen kan vi 
konstatera att Andersson tänker på det homogena budskapet.   

5.2 Tjänstekvalitet för kunden genom den fysiska miljön 

Utifrån teorin framgår det att man i förväg ska planera utformningen av tjänstekvalitet och 
vilka fysiska resurser som ska användas. Det framgår även att utformningen ska vara unik och 
stärka det ogripbara. Andersson menar att bemötandet och den fysiska miljön är två mycket 
viktiga faktorer när det gäller kundens upplevda kvalitet. Hon menar att den fysiska miljön 
och personalens bemötande ska gå hand i hand ur en kvalitetssynpunkt. Hon påpekar att de 
viktigaste faktorerna för att generera tjänstekvalitet, är att man ska ge kunden ett rent och 
professionellt intryck. Andersson menar även att Karma kontinuerligt arbetar för att 
upprätthålla en ren och tilltalande miljö, samt erbjuda ett genomarbetat koncept. Hon menar 
att detaljerna är viktiga för att förstärka upplevelse och därmed skapa kvalitet för kunden.  
 
Teorin beskriver att uppfattningen om vad en tjänst innebär, associeras med den fysiska 
miljön. Det framgår att föremål eller dess frånvaro i en anläggning, högt eller lågt spelande 
musik, färgglada eller stilrena visitkort, är igenkänningstecken som förmedlar tjänstens 
karaktär. Vidare beskrivs att frisyrer och klädsel är andra attribut som förmedlar karaktär. 
Andersson menar att det är de små detaljerna som ger helhetsupplevelsen. Hon har valt en 
homogen design på visitkort och liknande, för att kunden skall känna igen sig. Karma 
använder färgen vit och en blomranka genomgående på dessa ting. Observationen bekräftar 
att designen var genomtänkt, med undantag för noteringskorten som var i form av ett kvitto.  
 
Lin menar att tjänsteleverantören bör förstå innebörden av funktionen och syftet med miljön 
utifrån kundens ögon, gällande att anpassa de rätta färgkombinationerna, musiken, dekoren 
och inredningen för att skapa ett tilltalande servicelandskap. Han menar också att människor 
erhåller en mängd stimuli ifrån det informationsrika samhället och att tjänsteleverantören bör 
försöka avskärma sitt servicelandskap från detta. Han menar att företagen bör inrikta sig på att 
främja känslor av avskildhet och oberoende i sitt servicelandskap. Andersson arbetar för att 
sända ut ett homogent budskap med sin miljö. Hon vill att klädsel, färger, inredning och 
material ska signalera en rogivande känsla. Andersson har därför ramar för personalens 
klädsel, eftersom klara färger och mönster kan ge för många intryck och skapa stress. 
Ramarna har hon för att kunden ska få ett neutralt intryck som harmoniserar med den övriga 
miljön. Hon menar att kunderna uppfattat hennes signaler. Andersson anser att man skall ha 
ett helhetsperspektiv när man utvecklar ett servicelandskap.  
 
Det framkommer i teorin att företag måste utforma och styra faktorerna i omgivningen, för att 
nå rätt målgrupp. Det framkommer även att kundgruppen måste definieras innan den 
övergripande designen av servicelandskapet bestäms. Vidare beskrivs att miljön bör anpassas 
utifrån kundernas förväntningar och att hänsyn bör tas till vad kunderna influeras av. 
Andersson har vid utformningen av den fysiska miljön utgått från sitt personliga tycke till 
största del och hon vill med den fysiska miljön nå en bred kundgrupp. Andersson menar att 
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alla kunder är unika och att det är svårt att skapa en miljö som passar alla. Hon vill leverera en 
upplevelse och menar att företaget signalerar de värderingar hon står för. Mossberg menar att 
servicelandskapet är ett bra kommunikationsmedel, speciellt då man vill leverera en 
upplevelse. När Andersson utformade lokalen utgick hon från att det skulle kännas varmt och 
mysigt för att överensstämma med företagets vision och inte vara allt för trendigt.  
 
Mossberg menar att upplevelser är svåra att beskriva konkret och att upplevelserummet därför 
blir allt viktigare och att det antagligen kommer att användas alltmer, när det gäller att 
särskilja sig från konkurrenter. Andersson är inne på samma spår och menar att det är 
viktigare med den fysiska miljön i frisörföretag än i andra tjänsteföretag, eftersom många 
frisörer vill leverera en upplevelse. Teorin antyder även att man ska undersöka vad kunderna 
efterfrågar i tjänsteupplevelsen, vilka fysiska faktorer som kan påverka kundernas 
förväntningar och tillfredställelse. Vidare framgår det att måste man undersöka ifall planen för 
den fysiska miljön är konkurrenskraftig. Andersson menar att kunderna förväntar sig en 
rogivande känsla och njutning när de besöker en frisör och att många kommer för att få 
avkopplande stund. Hon påpekar att det är en stor fördel att kunna erbjuda kunden en 
avslappnade miljö som kontrast till vårt stressiga samhälle. 
 
Namasivayam och menar att det ogripbara är av betydelse även om det är en relativt liten del 
för kundens slutliga bedömning gällde sin tillfredställelse. När det gäller dofter i den fysiska 
miljön, utgår Andersson från att det skall lukta fräscht. Hon har valt att använda sig av 
produkter som inte har alltför stark doft. Andersson tänker på överkänsliga kunder samt på att 
de anställda ska få en behaglig arbetsmiljö. Vi kan konstatera att det luktade fräscht och milt i 
lokalen under vår observation. Andersson har även valt att spela bakgrundsmusik av lugnare 
karaktär. Musikvalet baseras på att det skall ha en avslappnande inverkan på kunden. I teorin 
framgår det att frisörföretag bör satsa på att kunden ska känna sig bekväm och avslappnad. 
Andersson påpekar att komforten är av stor vikt för kundens upplevda kvalitet. Hon menar att 
det är relativt obekvämt för kunden att sitta i en tvättstol och att Karma därför satsat mer 
kapital på stolar med högre komfort. Teorin beskriver även att ett tilltalande servicelandskap 
kan karakteriseras av exempelvis stilfulla möbler, gardiner eller arkitektur, men även av 
företagets belysning och ventilation. Mossberg menar att belysningen hellre skall vara för 
svag än för stark. Andersson arbetar med lokalens belysning utifrån att den ska vara 
funktionell och påverkande. Vilken typ av aktivitet det handlar om avgör ifall belysningen 
kan vara dämpad eller ej. Andersson använder dämpad belysning och tända ljus för att skapa 
en mysig miljö och stärka upplevelsen när tillfälle ges. 
 
Mossberg menar att layouten bör möjliggöra att kunden kan se när tjänsteleverantören arbetar, 
annars bör kunden ha möjlighet att läsa tidningar. Hon menar att det är viktigt för att undvika 
kundernas känsla av väntan. Andersson har valt att inte avskilja väntplatsen helt från 
servicelandskapet, för att kunderna ska kunna välja vad de gör av sin väntetid.  

5.3 Fysiska miljöns påverkan på kundens upplevda tjänstekvalitet 

Grönroos menar att konsumenten värderar en mängd olika faktorer och aktiviteter vid 
bedömningen av kvalitet. Nyström menar att kunder är unika och att kvalitet har olika 
innebörd för olika individer. Reimer och Kuehn menar att servicelandskapet kan påverka 
uppfattningen av kompetens och kvalitet. Enligt Mossberg bidrar miljön där tjänsten 
verkställs aktivt till upplevelsen. I teorin framgår det att kunden gör en bedömning och bildar 
sig en helhetsuppfattning utifrån en mängd stimuli från den fysiska miljön. Nyström menar att 
den fysiska miljön har starkare påverkan gällande upplevelsen av kvalitet och kompetenser, 
när tjänsterna innefattar mode och trender. Nyström anser att en frisörtjänst är en upplevelse, 
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men att den kan vara av mer funktionell karaktär för vissa. Han tror att de flesta bedömer 
kvalitet efter resultatet/klippningen, men att den fysiska miljön kan påverka hur man upplever 
slutresultatet. Lin menar att servicelandskapet är en viktig faktor som stödjer kunderna i 
skapandet av deras uppfattningar, attityder och förväntningar. Nyström anser att den fysiska 
miljön är viktigare när det handlar om företag som innefattar mode. Han menar att lokalerna 
då måste symbolisera samma sak, för att kunderna inte skall känna sig förvirrade.  
 
Teorin påvisar att det är idealiskt ifall tjänsteföretag nyttjar fysiska uttryck för att skapa en 
miljö som ger njutning och frambringar upprymdhet. Det framkommer även att de gripbara 
komponenterna är betydligt viktigare i tjänster som utförs i syfte för kundens välbefinnande 
och där denne i regel stannar en längre stund. Nyström berättar att han många gånger sett 
kunder springa uppför trappen och sedan tvärstannat och börjat gå långsammare, när de sett 
sig omkring i företagets servicelandskap. Grönroos påvisar att kvaliteten på designen har 
inverkan på imagen, upplevelsen och förväntningen, som i sin tur påverkar den totala 
kvaliteten kunden upplever. Nyström menar att alla små detaljer i den fysiska miljön också 
påverkar kundens upplevda kvalitet, såsom exempelvis, visitkort, presentkort och företagets 
logotyp. Observationen har påvisat att företaget har ett genomgående koncept. 
 
Hoffman och Bateson påpekar att andra kunder, kontaktpersonalen/tjänsteleverantören, 
servicelandskapet och organisationens system influerar kundens tjänsteupplevelse. Nyström 
instämmer i att alla dessa faktorer påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet. Han framhåller 
han att servicepersonalen är viktigast och sedan kommer frisörerna och den fysiska miljön. 
Hoffman och Bateson påpekar att eftersom en tjänst oftast utförs samtidigt som den 
konsumeras som exempelvis hos frisör, har kontaktpersonalen/tjänsteleverantörens beteende 
en stor inverkan på tjänsteupplevelsen. Nyström menar ett personligt och artigt bemötande vid 
tjänstens början och slut ramar in hela tjänsten och skapar kvalitet. Han anser därför att 
receptionisten är viktigast, men framhåller även att det är viktigt att frisörerna är artiga och 
kompetenta. Nyström menar även att personalen ger viktiga synintryck, som kan påverka 
kundernas känslor. Vi observerade att samtliga i personalen var prydligt klädda och 
välfriserade, vilket signalerade kompetens. 
 
Gummesson menar att det är av vikt gällande företagets parkeringsplats eftersom det påverkar 
både kundens beteende och relationen till butiken. Nyström menar att sådant som kunden 
möter innan den kommer in i företagets miljö, kan påverka kvalitetskänslan. I sådana fall, 
menar han att den fysiska miljön har mindre påverkan, eftersom kunden redan innehar en 
negativ sinnesstämning ifall parkeringsmöjligheterna är dåliga. Mossberg menar att olika 
servicelandskap och utformningen på dessa, kan skapa olika känslor. Wakefield och Blodgett 
påpekar att utformningen hur möblemanget, utrustningar och ytorna är upplagda påverkar 
kvalitetsupplevelsen för kunden. Layouten hos Clive Russel är öppen och mycket ljus kom in 
genom de stora fönstren, vilket vi observerade. Den kändes genomarbetad och man kunde 
välja ifall man ville sitta ner och läsa eller om man ville beskåda tjänsteleveransen. Singh 
menar att det är viktigt att företag förstår vikten av färger i marknadsföringen och att förstå 
hur kunderna påverkas av färger. Enligt Mossberg bör den röda färgen användas med 
försiktighet i vissa fall, då den är starkt påverkande, den blå färgen har däremot en lugnande 
effekt på kunderna. Nyström är införstådd med teorin visar det sig och han menar att färger är 
otroligt viktiga.  
 
Hoffman och Bateson menar att man bör beakta ifall läget och omgivningen är kompatibelt 
med det egna företaget, samt vilka företag som finns i omgivningen, tillgängligheten och 
parkeringsmöjligheter. Han anser att omgivning runt omkring inte påverkar kunden till någon 
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större utsträckning, men ifall salongen är belägen bredvid exklusiva butiker, kan det då 
påverka kundens känslor. Vi har observerat att omkringliggande verksamheter är av varierad 
karaktär och att parkeringar finns i närheten, vilket är kvalitativt.  
 
I teorin framgår det att de fysiska uttrycken som kunden möter vid huvudingången, påverkar 
kundens första intryck i stor utsträckning; färger, personal och mattor kan influera kunderna 
positivt eller negativt. Hoffman och Bateson menar att företagets image påverkas av 
skyltarnas färger, form och storlek, eftersom de drar uppmärksamhet till sig och identifierar 
företaget. Observationen gav information om att entrén består av en mindre dörr, samt att 
svart och vitt är genomgående färger på företagets skyltar. Helhetsintrycket blir inbjudande 
och kvalitativt. Den röda mattan som går ut från entrén, ger en känsla av lyx. Hoffman och 
Bateson påpekar att företag bör nyttja samma utseende på de fysiska uttrycken, eftersom det 
påverkar företagets image. Vi observerade att Clive Russels visitkort, noteringskort och 
presentkort var vita, stilrena och med företagets logotyp, samt av samma natur som företagets 
skyltar.  
 
Utifrån teorin är belysning väldigt viktigt, eftersom den kan påverka kundens sinnesstämning 
och företagets atmosfär. Företagsinnehavaren är inte nöjd med belysningen eftersom den 
kommer uppifrån. Han menar att den inte är fördelaktigt för kundens utseende. I teorin 
framgår det att sittplatserna kan påverka både komforten och därmed upplevelsen. Nyström 
menar att bekvämlighet är av stor vikt för kundens upplevda kvalitet, han tror att de 
skinnfåtöljer som kunderna sitter i när de väntar, stärker kvalitetskänslan. Vi kan utifrån 
observationen bekräfta att fåtöljerna var bekväma och kändes kvalitativa. Lin hävdar att de 
kunder som uppmärksammar musik använder det som en komponent i deras bedömning, 
Teorin påvisar även att musiken stimulerar kundens känslor och används för påverka 
individens upplevelse. Nyström menar att musikvalet är mycket viktigt och att det kan bidra 
till att skapa den känsla man vill signalera till kunden. Vi upplevde att musiken var lugn och 
inte för högljudd. Enligt Swanson och Davis måste man hålla rent och snyggt för att inge 
kvalitet. I teorin framgår att renligheten i och utanför anläggningen är en viktig faktor som 
kunder associerar med kvalitet.  Förutom några få detaljer visade vår observation att det var 
rent och fint i lokalen. 

5.4 Tjänstekvalitet för kunden genom den fysiska miljön 

Enligt Lin måste företaget definiera sin kundgrupp och därefter bestämma den övergripande 
designen på sitt servicelandskap, för att kunna skapa bra upplevelser. Lin menar vidare att 
miljön bör anpassas efter kundernas förväntningar. Nyström menar att han valt att utforma sin 
miljö utifrån en bred kundgrupp och att det är riskabelt och kostsamt att välja bort kunder. 
Vidare menar han att det viktigaste vid utformandet av den fysiska miljön, är att veta vad man 
vill förmedla. Nyström vill signalera lyx och avkoppling. Utifrån teorin kan ett frisörföretags 
interiör sända ut ett budskap om vilken målgrupp företaget önskar. Observationen visade att 
interiören gav ett exklusivt intryck. 
 
I teorin framkommer det att tjänsteleverantören bör ha som strategi att försöka avskärma sitt 
servicelandskap från den informationsrika miljö vi lever i och som dagligen ger oss olika 
typer av stimuli. Nyström anser att det är viktigt att kunderna skall få en känsla av lyx under 
den tid de är på salongen. Företaget vill erbjuda sina kunder en lugn miljö som skiljer sig från 
den vardagliga stressen. Han har som avsikt att kunden ska få en spakänsla, fastän det handlar 
om hår. Nyström använder sig av stora silver ljusstakar med levande ljus, grå mosaik, lugn 
musik, dämpad belysning och avskärmad schamponering med massagestolar, allt för att skapa 
en avslappnande atmosfär. Enligt Lin bör tjänsteleverantören rikta in sig på att främja känslor 
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av avskildhet och oberoende i sitt servicelandskap. Han menar vidare att en sådan strategi kan 
användas som riktlinje, när man tar beslut angående servicelandskapets layout och design. 
Nyström förklarar att layouten formats efter att den ska vara funktionell för de anställda, samt 
utifrån ekonomiska aspekter och att flera kunder ska rymmas samtidigt. 
 
 Enligt Grönroos gäller det att definiera kvalitetsmålen och sedan undersöka vilka resurser 
som står till förfogande, för att kunna utforma en tjänst som lever upp till de ställda kraven. 
Nyström menar att servicepersonal skapar kvalitet för kunden och att det är något han skulle 
satsa ännu mer på ifall ytterligare resurser fanns till förfogande. Nyströms dröm är att erbjuda 
servicepersonal som kan betjäna kunderna fullt ut, avsikten är att skapa ett mervärde och en 
minnesrik upplevelse. Han menar att mervärde skapas av personalen och den fysiska miljön i 
kombination. Mossberg menar att servicelandskapet är ett bra kommunikationsmedel, 
speciellt då tjänsteföretaget vill leverera en upplevelse. Nyström är inte av åsikten att det är 
viktigare med den fysiska miljön i frisörbranschen, än hos andra tjänsteföretag. Enligt honom 
är det den röda tråden som är viktig, i alla företag. Han menar att man måste skapa ett samlat 
och homogent budskap som kunderna kan lägga på minnet. Utifrån vår observation kan vi 
också bekräfta att Nyström använder upplevelserummet i hög utsträckning, samt att han 
förmedlar ett homogent budskap. Enligt Mossberg är upplevelser svåra att beskriva konkret, 
vilket gör att upplevelserummet blir allt viktigare. Hon menar att kunderna berättar om 
intrycken de fått och att det kan handla om den speciella arkitekturen, behagliga musiken, den 
bekväma sittplatsen. Nyström anser att bekvämligheten är viktig och har därför investerat i 
massagestolar vid hårtvättarna.  
 
Lin påpekar att tjänsteleverantören bör förstå innebörden av funktionen och syftet med miljön 
utifrån kundens ögon, när det gäller att anpassa de rätta färgkombinationerna, musiken, 
dekoren och inredningen för att skapa ett tilltalande servicelandskap. De kriterier Nyström 
utgår ifrån vid valet av den fysiska miljön är trend och personligt tycke. Han använder en bas 
i sin interiör, som består av färgerna svart och vitt. De guldfärgade detaljerna som finns, byter 
han efter trenderna. Observationen visade också att Nyström inte använde någon av de färger 
som både han och teorin framhåller som avkopplande, detta trots att Nyström anser att färger 
är mycket viktiga och att han vill signalera avkoppling. Reimer och Kuehn anser att 
utformningen av den fysiska miljön ska vara unik och stärka det ogripbara i tjänsten. Nyström 
beskriver att han vill differentiera sig genom sin fysiska miljö. För att kunderna ska få 
variation, har Nyström valt att ha ett lugnare tempo måndag till torsdag, medan han på 
fredagarna drar upp tempot något och bjuder kunderna på vin.  
 
Utifrån teorin kan man inreda med kalla färgnyanser, låta kunden se när tjänsteleverantören 
arbetar, ge kunden möjlighet att titta på tv eller läsa tidningar, för att minska kundernas 
upplevda väntetid. Observationen visade att man på Clive Russel, kan sysselsätta sig med alla 
ovanstående exempel.  

5.5 Svar på forskningsfrågorna  

5.5.1 Hur upplever man inom frisörföretag att den fysiska miljön påverkar kundens 

upplevda tjänstekvalitet?  

Inom frisörföretag är uppfattningen att den fysiska miljön påverkar kundens upplevda tjänste 
kvalitet i stor utsträckning, men man framhåller även det personliga bemötandet som en viktig 
faktor. Man menar att faktorerna behöver kombineras för att påverka kundens 
helhetsuppfattning och upplevelse av kvalitet. Alla delar i den fysiska miljön är påverkande 
och influerar olika individer på olika sätt. Kunder är unika och intrycken och känslorna som 
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skapas av omgivningen varierar beroende på kunden. Intrycken kan exempelvis skapa en 
uppfattning av tjänstens kvalitet och personalens kompetens, men de kan även framkalla 
irritation, stress, lugn och tillfredställelse. Känslorna bidrar till den slutgiltiga bedömningen 
av kvalitet. Man är även av den uppfattning att fysiska uttrycken är av stor vikt när det gäller 
att skapa en upplevelse för kunden. 

5.5.2 Hur arbetar man inom frisörföretag för att påverka kundernas upplevda 

tjänstekvalitet utifrån den fysiska miljön?  

Frisörföretag arbetar i stor utsträckning efter att leverera en upplevelse som ska bli minnesrik 
för kunden. För att genomföra det använder de den fysiska miljön, där mycket tid ägnas åt 
detaljerna. Arbetet sker i kombination med genomtänkta homogena miljöer, för att hjälpa 
kunden att minnas företaget och dess tjänster. För att leverera en upplevelse satsar de på 
komfort och andra omvårdande handlingar. Främst arbetar man med att ge kunden en lugn 
och avslappnande stund, där den får komma bort från vardagens stress. Den fysiska miljön 
och de en används omfattande för att skapa en influerande miljö, utifrån vad man tror 
påverkar kunden. Det har även visat sig att valet av den fysiska miljön, bestäms efter 
personlig smak och personligt tycke, samt efter de ekonomiska aspekterna. Inom frisörföretag 
arbetar man utifrån ett helhetsperspektiv när man utvecklar sitt servicelandskap, man tänker 
på den röda tråden för att inte förvirra kundernas uppfattning, samt för att skapa kvalitet  
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6. Slutdiskussion 
 

årt sista kapitel består av en slutsats och en diskussion av uppsatsens syfte samt vilket 

praktisk och teoretiskt bidrag denna studie kan ha bidragit med. I kapitlet ger vi även 

förslag till vidare forskning inom det undersökta problemområdet.  

 

6.1 Slutsats och diskussion av syfte 

Vi anser att den fysiska miljön blivit viktigare för frisörnäringen med tiden. Det grundar vi 
bland annat på vår empiriska undersökning, som framhåller att frisörtjänster utvecklas efter 
samhällets utveckling och att tjänsten är av upplevelsekaraktär. Mossberg (2003, s 39) menar 
att företag måste leverera ett mervärde och en minnesrik upplevelse, för att överleva på 
marknaden. Vår studie har visat att den fysiska miljön är en viktig faktor när det handlar om 
att skapa ett mervärde. Utifrån vårt syfte med detta arbete; att belysa den fysiska miljöns 
betydelse i frisörföretag, kan vi förvissa oss om att servicelandskapet är av stor vikt, inte 
minst av den anledningen att frisörföretag satsar på att leverera en upplevelse. Den empiriska 
undersökningen visade att de två företagsägarna hade liknande åsikter gällande hur den 
fysiska miljön ska vara designad för att påverka kunden, samt gällande vad de vill signalera 
till kunden med hjälp av servicelandskapet. Det framkom även att fysiska uttryck används i 
hög utsträckning hos de båda företagen. Det mest överraskande, i jämförelse med teorin, var 
att den ena företagsägaren menade att kunden ser till slutresultatet när denne bedömer 
kvaliteten, men att tjänsten är av upplevelsekaraktär. I teorin associeras slutresultatet med en 
funktionell tjänst. Vi fann dock fler likheter än olikheter i vår empiriska undersökning. Det 
faktum att frisörföretagen bedömdes som representativa för stora delar av branschen medför 
enligt oss, att man kan generalisera i viss mån. Det bör dock tas hänsyn till att variationer kan 
finnas, som eventuellt kan kopplas till geografiska skillnader. Vi anser att undersökningen och 
det som framkommit, kan ses som en introduktion till vidare forskning.   

6.2 Bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Vi menar att undersökningen kan ha medfört ett praktiskt bidrag, eftersom den förtydligat vad 
frisörföretag anser att de erbjuder för typ av tjänst. Det har tidigare beskrivits som mycket 
väsentligt när det gäller att finna effektiva marknadsföringsstrategier. Eftersom tidigare 
forskning gällande den fysiska miljöns betydelse i frisörföretag i stort är obefintlig, anser vi 
att denna studie även kan ha ett teoretiskt bidrag. Den teori vi använt oss av har varit av mer 
allmän karaktär, samt teorier som berör upplevelser. Utifrån vår studie har det framkommit att 
teorin även är applicerbar inom denna bransch. Den empiriska undersökningen har 
åskådliggjort att frisörföretag är väl införstådda om den fysiska miljöns effekter, samt att 
frisörföretagen använder den fysiska miljön för att påverka kundernas upplevda 
tjänstekvalitet. Vi menar att det kan vara bidragande att de frisörföretag vi undersökt varit 
övertygade om att en frisörtjänst är och har utvecklats till en upplevelsetjänst, eftersom teorin 
framhåller att en frisörtjänst varken är en upplevelsetjänst eller en funktionell tjänst fullt ut. 
Det vore dock intressant att undersöka ifall kunderna är av samma uppfattning, samt om detta 
gäller frisörföretag i allmänhet. Det blir således vårt förslag på framtida forskning. 

V 
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Bilaga A: Observationsschema gällande den fysiska miljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad Karaktär Utformning Upplevd kvalitet 

Lokalisering    
Exteriörens arkitektur    
Entré    
Storlek    
Skyltning    
Parkering    
Omkringliggande 
miljö 

   

Färg    
    
Interiörens design    
möblemanget    
Serviceutrustning för 
kunderna  

   

Layout    
Yrkesrelaterad 
utrusning 

   

Luft kvalitet 
(ventilation) 

   

Belysning     
Teknisk utrustning    
Temperatur    
Musik    
Lukter/Dofter    
Bekvämlighet    
Renlighet    
Färg    
    
Personalens klädsel    
Personalens frisyrer    
Broschyrer    
Tidningar    
Tavlor    
Visitkort    
Noteringskort    
Färg    
    



 

 

Bilaga B - Intervjuguide 
 

 

 

 

Fysiska miljöns beståndsdelar: 

 

1. exteriör (p-plats möjligheter, byggnadens fasad, yttre omgivning osv.) 

2. interiör (inredning, anläggning, layout, färger osv.) 

3. andra saker (ex visitkort, tidningar osv.) 

 

 
Relaterade frågor till forskningsfråga 1; Hur upplever man inom frisörföretag att den 

fysiska miljön påverkar kundens upplevda tjänstekvalitet?  

 
 
 

1. Vad påverkar kundens upplevda kvalitet, enligt er (personalen, andra kunder, fysisk 
miljön, organisationen)? I vilken utsträckning anser ni att respektive del påverkar?  

 
2. Anser ni att den fysiska miljön påverkar kundens uppfattning av kvalitet och 

kompetens?  
 

3. Vilka fysiska uttryck påverkar kunden upplevelse och känsla av kvalitet, enligt er 
uppfattning? Finns det några primära faktorer som ni anser påverkar i större 
utsträckning än annat? På vilket sätt påverkar det? (Exempelvis; storlek, 
parkeringsmöjligheter, yttre omgivning, utformningen, färger, lokaliseringen, 
arkitekturen, skyltningen, belysningen, bakgrundsmusik, dofter, komfort, renlighet och 
personalens utstyrsel) 

 
4. Anser ni att er tjänst är av funktionell- eller upplevelsekaraktär? 
 
5. Anser ni att den fysiska miljön är viktigare (mer påverkande på kunden) inom 

frisörföretag än inom andra tjänsteföretag? På vilket sätt är det viktigare?  
 

6. Anser ni att den fysiska miljön påverkar kundens beteende? På vilket sätt påverkar 
den? 

 
7. Hur tänker ni gällande den övergripande designen (noteringskort, logotyper, skyltar)? 

Och vad är avsikten?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relaterade frågor till forskningsfråga 2; Hur arbetar man inom frisörföretag för att 

påverka kundernas upplevda tjänstekvalitet utifrån den fysiska miljön? 

 

 
 
8. På vilket sätt anser ni att ni paketerar er tjänst, för att göra den mer påtaglig och 

gripbar (bedömningsbar ur ett kvalitetsperspektiv)? 
 
9. Hur tänker ni gällande tjänsteutvecklingen och resursfördelningen (personalen, andra 

kunder, fysisk miljön)? 
 
10. Vilken typ av information vill ni signalera/förmedla genom er fysiska miljö och hur 

arbetar ni med den fysiska miljön för att uppnå era mål? Vilka tankar finns bakom 
användandet av de olika fysiska uttrycken? 

 
11. Vad tror ni är viktigast vid skapandet av ett servicelandskap? Efter vilka kriterier 

designar ni den fysiska miljön? Vilka kriterier styr valet av den fysiska miljön? 
 

12.  I vilken omfattning använder ni er av fysiska uttryck? 
 

13. Hur arbetar ni med den fysiska miljön och vad vill ni uppnå med arbetet? Finns det 
några viktigare delar som prioriteras i större utsträckning än annat? (layouten, färger, 
lokalisering, entré, design, belysning, musik, dofter, komfort osv.) 

 
14. Vad är er uppfattning av vad kunderna förväntar sig av er och vad de anser är kvalitet? 

 
15. Vad har ni för målgrupp och hur påverkar det er val av fysiska uttryck? 

 
 
 
 
 


