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Förord 

Ett stort tack till intervjupersonerna som generöst delat med sig av sin tid och 

sina uppfattningar. 

Ett stort tack även till fastighetsmäklarföretagen som med sin entusiasm över 

ämnet gjort denna resa väldigt spännande och lärorik. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Maria Åkesson för hennes stöd, 

reflektioner och idéer under arbetet med uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som har betydelse för kundens 

upplevelse när kunden fysiskt besöker ett fastighetsmäklarkontor och hur ett 

servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett 

fastighetsmäklarföretag. Begreppet servicescape och dess olika delar presenteras 

samt viktiga teoretiska modeller. Russells Model of Affect är en teori som 

beskrivs och som används för att indela kunders upplevelser av den fysiska 

miljön. Vidare nämns även påverkansfaktorer och stimuli som genom ett 

servicescape påverkar kunders känslor och beteenden. Den empiriska studien 

som ligger till grund för uppsatsen är en kvalitativ studie där två urval gjorts. 

Första urvalet bestod av tre fastighetsmäklarkontor där kontorsansvariga 

intervjuades. Dessa tillfrågades kring vilka överväganden som gjorts i 

utformningen av kontorets servicescape och hur detta syftar till att påverka 

deras kunder. Andra urvalet bestod av tio respondenter som tillfrågades om sina 

uppfattningar och känslor av servicescapens komponenter. De framtagna 

slutsatserna är att kontorsansvariga inte gjort några större överväganden 

gällande kontorens servicescape och att de anställdas betydelse beaktades i 

större utsträckning. Resultatet visade att konceptet ordning och reda var 

betydelsefullt samt att blommor och växter skapade ett lugn i miljön. Studiens 

resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning vilket gör att 

befintlig forskning inom området servicescape går att applicera på 

fastighetsmäklarkontor. 
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Abstract 

The purpose of this essay is to describe what is significant and notable for a 

customer in a real estate office servicescape when the customer physically visits 

a real estate office and how a servicescape can contribute to a customers 

perception of the company. The term servicescape and its different components 

are described. Also, important theoretical models are presented. A theory that 

has been described is Russells Model of Affect which divides customers 

experiences of the physical environment. Furthermore the factors in a 

servicescape that influences and what stimuli that impacts a customer’s 

emotions and behaviours are mentioned. The empirical study, which the essay 

is based on, is a qualitative study where two selections has been made. The first 

selection consisted of three different real estate offices where the office manager 

was interviewed. They were asked about what considerations has been made 

about the servicescape and how these attempts to influence their customers. 

The second selection consisted of ten respondents that was interviewed about 

their opinions and feelings regarding the servicescapes components. The 

empirical section presents the result from the study and the analyse chapter 

analyses these and links them to the theory and the empirical section. Our 

conclusions that follow is that the office managers haven´t made any significant 

considerations regarding the office servicescape and the employee influence was 

valued more. The result shows that the tidiness and structure was valued and 

flowers created a relaxing environment. The result of the study corresponds 

with previous research which makes available research within servicescape 

applicable to real estate offices. 
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1. Inledning 

En tjänst benämns ibland som immateriell vilket medför en svårighet att 

utvärdera tjänster innan köp (Wirtz & Lovelock 2018). Ett sätt för företag att 

underlätta för kunden och göra tjänsten mer konkret är att arbeta med dess 

fysiska miljö. 

Den fysiska miljön som en tjänst utspelas i benämns servicescape (Wirtz & 

Lovelock 2018) och är ett brett utforskat område. Servicescape innefattar 

traditionellt även anställda och andra kunder som befinner sig i miljön (Bitner 

1992; Turley & Milliman 2000). Denna uppsats är dock begränsad till den fysiska 

miljön i ett servicescape. Tidigare forskning kring servicescape har genomförts 

inom bland annat restaurangbranschen, turistbranschen, logistikbranschen och 

detaljhandeln samt på casinon, hotell, resebyråer och kontor (Wirtz & Lovelock 

2018). 

Ett servicescape utgörs av olika miljömässiga faktorer som kallas stimuli, varav 

ljussättning är ett stimulus. Quartier et al. (2014) har beskrivit hur ljussättningen 

kan påverka hur en person uppfattar och känner sig i en viss miljö. Även 

färgsättning har en förmåga att påverka kunders känslor. Bellizzi och Hite (1992) 

har studerat färger och funnit att kallare färger ger kunderna en känsla av 

pålitlighet medan varmare färger skapar en livligare miljö som kunden tenderar 

att stanna kvar längre i. Westerman et al. (2012) genomförde en studie som 

visade att färgsättningen kan påverka personers förmåga att fatta beslut. Hirsch 

(1995) har istället fokuserat på dofter i ett servicescape och lyfter fram att dofter 

kan få kunder att stanna kvar i en miljö under en längre tid. Ett annat stimulus 

som kan förekomma i ett servicescape är musik, Milliman (1986, 1982) har gjort 

två studier som undersökt hur kunder påverkas av musik med långsammare 

tempo respektive snabbare tempo. Resultatet lyfte fram att musikens tempo kan 

påverka hur länge kunder väljer att stanna i miljön.  

Tidigare forskning har fastställt att det finns en stark koppling mellan hur olika 

stimuli påverkar en persons känslor, vilket i sin tur påverkar vårt beteende 

(Bitner 1992; Kim & Moon 2009; Mehrabian & Russell 1974). Ett servicescape 

kan därmed påverka kundens upplevelse positivt eller negativt. En sämre 

upplevelse bidrar till negativ mun-till-mun som innebär att kunden förmedlar 

sin erfarenhet av företaget och dess tjänster vidare (Li et al. 2018). Företag bör 

sträva efter att förebygga detta och det är därför relevant för företag att 

uppmärksamma hur deras servicescape kan påverka kundernas upplevelser. 
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Kim och Moon (2009) redogör för att servicescape kan påverka kunders 

förväntningar på tjänsten och företaget.  Därmed är det viktigt för företag att 

använda stimuli i sitt servicescape som leder fram till de känslor och beteenden 

som företaget vill frammana hos sina kunder. Ett servicescape har därmed 

förmågan att kunna påverka en kunds känsla av tillförlitlighet och företagets 

trovärdighet, vilket kan påverka kundrelationen (Kim & Moon 2009). Eftersom 

60 procent av all kommunikation är icke verbal (Riddle 1992) är den fysiska 

miljön ett viktigt verktyg för företag när de ska spegla sin image. Det finns flera 

studier som har undersökt kopplingen här emellan och kommit fram till att det 

finns ett viktigt samband mellan ett företags servicescape och dess image (Baker 

et al. 1994; Nguyen 2006; Dedeoğlu et al. 2015). Servicescape är ett viktigt 

redskap i företags ambition att kommunicera sin image. Därför är det viktigt att 

samtliga personer i en organisation strävar mot gemensamma mål och att 

begrepp definieras lika (Wirtz & Lovelock 2018). En tidigare studie av 

Kauppinen-Räisänen och Grönroos (2015) har konstaterat att servicescape 

definieras olika inom ett företag och att det finns bristande koppling mellan de 

teoretiska modellerna och praktiken. Istället för att användas på ett 

differentierande sätt verkar servicescape användas mer symboliskt för att 

motivera företags befintliga affärskoncept. Servicescape bör istället användas 

för att differentiera sig mot sina konkurrenter och öka tjänstekvalité samt 

kundnöjdhet (Jiun-Sheng & Haw-Yi 2011; Lin & Liang 2011; Wirtz & Lovelock 

2018). Det kan vara svårt för fastighetsmäklarföretag att differentiera sitt företag 

och tjänsteerbjudande eftersom tjänsteutförandet är likartat hos många 

fastighetsmäklarföretag. Detta gör det svårt för kunder i förköpsfasen att 

utvärdera tjänsten och de söker därför ledtrådar i den fysiska miljön som kan 

hjälpa dem att bedöma mäklartjänsten (Bitner 1992; Wirtz & Lovelock 2018). 

Servicescape som är dåligt underhållna eller undermåligt utformade kan påverka 

kundnöjdheten negativt (Namasivayam & Mattila 2007). 

Bristande forskning har observerats inom servicescape kopplat till tjänsteföretag 

som levererar fastighetsmäklartjänster och andra jämförbara tjänster. Företag i 

olika branscher använder ett servicescapes syften på olika sätt och studien är 

ämnad att ge en ökad förståelse i hur fastighetsmäklarföretag använder dessa. 

De studier som tidigare genomförts inom området servicescape har varit inom 

branscher som inte helt går att relatera till fastighetsmäklarbranschen. Dels för 

att det är skillnad på produkter och tjänster, dels för att det på ett 

fastighetsmäklarföretag är en komplex och relativt dyr tjänst som säljs vilket gör 

att det blir ännu viktigare för kunden att utvärdera tjänsten innan köp. 
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Den empiriska studien som ligger till grund för uppsatsen består av tre 

mäklarkontor med särskiljande servicescapes. Respondenterna består av tre 

kontorsansvariga och tio presumtiva kunder. De kontorsansvariga valdes ut för 

att få en bild över företagets intentioner med sitt servicescape medan övriga tio 

respondenter gav sin bild på hur de uppfattade kontoren och den bild de fick 

av företagen baserat på deras servicescape. Denna studie syftar till att ge en ökad 

förståelse för vad som har betydelse för kundens upplevelse när kunden fysiskt 

besöker ett mäklarkontor. Genom att företagen får en ökad förståelse för hur 

de ska optimera användandet av den fysiska miljön kan det också underlätta för 

deras kunder att utvärdera tjänsten innan köp. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som har betydelse för kundens 

upplevelse när kunden fysiskt besöker ett fastighetsmäklarkontor och hur ett 

servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett 

fastighetsmäklarföretag. 

Utifrån detta syfte kommer följande tre frågeställningar besvaras: 

1. Vilka element i ett fastighetsmäklarkontors servicescape har betydelse för 

kundens upplevelse? 

2. Vilken betydelse har servicescape för uppfattningen av ett 

fastighetsmäklarföretag? 

3. Vilka överväganden gällande kontorets servicescape har gjorts av 

fastighetsmäklarkontoren? 

 

1.2. Disposition 

På nästa sida startar teorikapitlet som redogör för aktuell forskning inom 

området servicescape. Därefter presenteras metoden och den empiriska studien 

som ligger till grund för uppsatsen. Därpå presenteras empirin i ett eget kapitel, 

följt av analyskapitlet som analyserar empirin i relation till tidigare forskning. 

Uppsatsen avslutas med en slutsats. 
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2. Teori 

Servicescape är den fysiska miljön som en tjänst utspelas i och är en viktig del i 

att skapa värde för kunden (Wirtz & Lovelock 2018). En tjänst benämns enligt 

Wirtz och Lovelock (2018) som immateriell eftersom en tjänst inte går att äga 

på samma sätt som en vara. Enligt forskarna finns fyra huvudsakliga syften med 

servicescape. Dessa är att: (1) forma kundupplevelser och beteenden; (2) visa på 

kvalité och att positionera, differentiera och stärka varumärket; (3) vara en 

central del av värdeerbjudandet; och (4) underlätta servicemöten och förbättra 

både servicekvalité och produktivitet. Wirtz och Lovelock (2018) menar att 

servicescape har en viktig roll i att bygga upp företagets varumärke. Företag vill 

ge sina kunder bra upplevelser för att främja positiv mun-till-mun 

marknadsföring som innebär att nöjda kunder sprider budskapet om företaget 

och dess tjänster vidare (Li et al. 2018). 

Servicescape brukar även beskrivas ha tre andra syften: message creating 

medium, attention creating medium och effect creating medium (Kankam-

Kwarteng & Amoateng 2016; Wirtz et al. 2012). Message creating medium 

definierar hur ett servicescape kommunicerar ett budskap till kunden. Attention 

creating medium definierar hur en differentiering mot konkurrenter kan ske, 

vidare hur kunder från valda marknadssegment kan attraheras. Effect creating 

medium innebär att ljud, dofter, färger och andra symboler används för att 

framkalla olika beteenden (Kankam-Kwarteng & Amoateng 2016; Kotler 1973; 

Wirtz et al. 2012). 

Arnould et al. (1998) och Bitner (1992) beskriver att servicescape skapas genom 

en högre eller lägre grad av substantive staging och communicative staging. I 

artikeln beskrivs båda delarna: Substantive staging syftar på den fysiska miljön 

och ingår normalt i alla servicescape. Hit hör bland annat de olika elementen i 

Servicescape modellen som presenteras nedan. Communicative staging syftar 

mer till de anställdas insats och själva servicemötet. Meng och Choi (2017) 

genomförde en studie inom restaurangbranschen i Kina där personer som 

lämnade restauranger ombads att fylla i ett formulär. Studien visade att kunderna 

påverkades mer av communicative staging än substantive staging. 

 

2.1. Servicescape modellen 

En frekvent återkommande modell som används i forskning om servicescape är 

Mary Jo Bitners Servicescape Model (Bitner 1992). Wirtz och Lovelock (2018) 
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beskriver de tre olika dimensionerna som ingår i Bitners modell som 

atmosfäriska betingelser, tjänstemiljöns funktion och skyltar samt symboler i 

tjänstemiljön. Atmosfäriska betingelser omfattar allt som uppfattas av våra fem 

sinnen, exempelvis musik, ljud, dofter, färger och ljussättning. Bitner (1992) 

menar att även om dessa inte alltid är märkbara för kunden kan de påverka en 

persons känslor, upplevelser, attityder och beteenden undermedvetet. Ett 

exempel diskuteras av Wirtz och Lovelock (2018) att personer tenderar att 

anpassa sin gångtakt efter tempon på musiken. Det leder exempelvis till att en 

restaurang kan hinna servera fler gäster under en hektisk lunch om de spelar 

musik som har ett snabbare tempo. Tjänstemiljöns funktion omfattar layout, 

utrustning och möblemang. Det innebär bland annat att borden inte står för tätt 

på ett café eller att stolarna i en föreläsningssal är bekväma. Tjänstemiljöns 

funktion påverkar bland annat köpupplevelsen och köpbeteendet (Wirtz & 

Lovelock 2018). Skyltar och symboler i tjänstemiljön ska hjälpa kunderna att 

orientera, samt hjälpa dem att kunna följa de scripts som finns. Ett servicescript 

beskrivs av Wirtz och Lovelock (2018) som mönster kunder och anställda 

förväntas följa under tjänsteprocessen. Författarna beskriver hur de anställda lär 

sig dessa genom träning och kunderna genom erfarenhet, utbildning och 

kommunikation. 

Tjänstemiljön påverkar kunders uppfattning om en miljö. En beprövad modell 

är Russell´s Model of Affect som presenteras mer ingående nedan. 

 

2.2. Russell´s Model of Affect 

Det finns två viktiga modeller som möjliggör en förståelse för kunders 

uppfattningar om den fysiska miljön. Dessa beskrivs av Wirtz och Lovelock 

(2018) där den första modellen, the Mehrabian-Russell Stimulus-Response 

Model beskriver att det är våra känslor som styr hur vi uppfattar en viss miljö. 

Den andra modellen benämns Russell´s Model of Affect och delar in kunders 

upplevelser i fyra kategorier: den avslappnade miljön, den spännande miljön, 

den tråkiga miljön och den plågsamma miljön (se figur 1). Kategorierna är 

uppdelade av två axlar, aktiv eller ej aktiv och välbehag eller obehag. Dessa är 

av kunden en subjektiv bedömning av hur denne upplever miljön. Wirtz och 

Lovelock (2018) förklarar att det positiva med Russell´s Model of Affect är dess 

enkelhet att applicera i praktiken. Författarna använder sig av exempel där en 

nöjespark strävar efter att kunderna ska känna att miljön är spännande, samtidigt 

som ett spa vill ge sina kunder en avslappnande miljö. 
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Figur 1: Russell´s Model of Affect. (Inspirerad av Wirtz & Lovelock, 2018). 

 

Vilken zon i Russells Model of Affect en kund befinner sig i påverkas av olika 

miljömässiga faktorer som benämns stimuli. Det finns ett flertal olika stimuli 

varav några presenteras nedan. 

 

2.3. Stimuli 

Kim och Moon (2009) redogör för hur olika stimuli i ett servicescape påverkar 

den upplevda tjänstekvalitén, vilket i sin tur påverkar en kunds beteende. Bitner 

(1992) förklarar att en persons uppfattning om den fysiska miljön kommer leda 

till vissa känslor och övertygelser som i sin tur påverkar vårt beteende.  

Mehrabian och Russell (1974) beskriver en modell som benämns Stimulus-

Organism-Response model (SOR-model), som beskriver sambandet mellan den 

fysiska miljön och en individs beteende. Enligt SOR-modellen är det stimuli (S), 

det vill säga miljömässiga faktorer, som påverkar en persons interna tillstånd (O) 

vilket i sin tur leder till ett visst beteende (R). Enligt modellen kan kunder visa 

tre emotionella tillstånd när de utsätts för en viss fysisk miljö: pleasure, arousal 

och dominance (PAD skalan). Pleasure handlar om hur glad en person känner 

sig, arousal om hur stimulerande en miljö är och dominance om hur stark en 

persons känsla av kontroll är i en miljö. Dessa tre tillstånd resulterar i ett 
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närmande (approach) eller ett undvikande (avoidance) och den fysiska miljön 

kan öka eller minska kundnöjdheten (Mehrabian & Russell 1974; Bitner 1992; 

Turley & Milliman 2000). PAD skalan har kritiserats av flera forskare som 

argumenterar att en kund kan känna negativa och positiva känslor simultant 

(Babin et al. 1998; Westbrook 1987). 

Nedan redogörs för några vanligt förekommande stimulus som återfinns i ett 

servicescape. 

 

2.3.1. Ljussättning 

Quartier et al. (2014) beskriver hur ljussättningen i en butiksmiljö kan påverka 

personer på främst tre olika sätt. Det första är en perceptuell effekt och innebär 

att ljussättningen kan påverka hur en person uppfattar en viss miljö. Det andra 

är en känslomässig effekt som innebär att ljussättningen kan påverka hur 

personer känner sig i miljön. Den tredje är en effekt på beteendet en person 

uppvisar i miljön. Atmosfären i en miljö påverkar kundlojaliteten, det påverkar 

även mun-till-mun och kundernas priskänslighet (Ray & Chiagouris 2009). 

Ljussättning spelar en viktig roll i butiksmiljöer då det framkallar en viss 

atmosfär och har inverkan på köpbeteenden. Kundens köpbeteende påverkas 

genom att ljussättningens intensitet, temperatur och färg påverkar kundens 

humör, inställning, uppmärksamhet och känslor (Areni et al. 1994; Babin et al. 

2003; Baker et al. 1992; Custers et al. 2010; Donovan et al. 1994; Park & Farr 

2007). 

 

2.3.2. Färgsättning 

Olika färgsättningar påverkar människor på olika sätt. Varma färger, som 

exempelvis rött, antas ha en mer känsloväckande effekt på mänskliga reaktioner 

jämfört med kallare färger, till exempel grön och blå (Kwallek et al. 2007). 

Bellizzi och Hite (1992) belyser att kallare färger gav kunderna en känsla av 

pålitlighet medan varmare färger skapar en livligare miljö som kunderna 

tenderade att stanna kvar längre i. Samtidigt har Westerman et al. (2012) 

genomfört en studie som visat att färger även har en inverkan på personers 

förmåga att fatta beslut och att kalla färger tenderar att göra det enklare för 

personer att ta beslut. Generellt bidrar kallare färger till en lugnande atmosfär 

där lokalen också uppfattas som mer rymlig (Yildirim et al. 2011). 
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Ljus- och färgsättning kan påverka kunders känslor och beteenden (Bellizzi et 

al. 1983). Flera forskare hävdar att ljus och färger är en viktig del i ett företags 

marknadsföring för att öka kundkännedom och skapa medvetenhet (Babin et 

al. 2003; Bellizzi & Hite 1992; Schielke & Leudesdorff 2015). Jalil et al. (2012) 

genomförde en studie där studenters uppmärksamhet under 

inlärningsprocessen undersöktes. Forskarna hävdar att färger medvetet och 

omedvetet påverkar mänskligt beteende, vårt beslutsfattande och hälsan. Det är 

individuellt huruvida en person uppfattar färger beroende på hur individen ser 

på fenomenet.  

Färgsättningen påverkar även de anställda. Kwallek et al. (2007) genomförde en 

studie där respondenter fick utföra olika uppgifter på tid. Studien genomfördes 

under fyra arbetsdagar i tre olika kontorsmiljöer med olika färgsättningar på 

samtliga väggar och dörrar. Kontoren var vitfärgade, rödfärgade och blå-

grönfärgade. Fönstret var igenbommat för att inget solljus skulle genomsyra 

kontoret. I urvalsprocessen genomfördes ett test som prövade hur 

lättdistraherade respondenterna var av externa stimuli och delade in dem i tre 

grupper. Grupperna bestod således av en grupp lättdistraherade deltagare, en 

grupp svårdistraherade deltagare och en grupp som givits ett medelbetyg under 

testet. Forskarna som genomförde studien visade att färgsättningen påverkade 

produktiviteten i de olika kontoren över tid. På samtliga kontor presterade de 

svårdistraherade bättre än de lättdistraherade i början av veckan och tvärtom i 

slutet av veckan. I slutet av veckan presterade de svårdistraherade bättre på vissa 

specifika uppgifter när de befann sig i det röda kontoret. Resultatet bekräftade 

att färgsättningen i kontoret har en varaktig och varierande effekt på anställdas 

prestationer baserat på känsligheten för individuella miljömässiga faktorer. 

Färgsättningen på kontoret påverkar produktiviteten i det långa loppet beroende 

på exponeringen. 

 

2.3.3. Doft 

Doft är ett stimulus och Spangenberg et al. (1996) redogör för att doft har tre 

dimensioner: hur behaglig den är, dess påverkan och hur intensiv doften är. 

Hirsch (1995) har undersökt hur doft påverkar kunderna på ett casino där det 

visade sig att om casinot doftade trevligt stannade kunderna kvar och spelade 

en längre tid. 
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2.3.4. Musik 

Musik är ett annat stimulus och Bruner (1990) föreslår att även musiken har 

minst tre dimensioner: en fysisk dimension (volym, pitch, tempo, rytm), en 

känslomässig ton/anslag och en preferensdimension. Milliman (1986, 1982) har 

genomfört två studier som undersökt hur kunder påverkas av musik med 

långsammare respektive snabbare tempo. I första studien (1982) genomfördes 

musiktempoväxlingar i en mataffär och resultatet visade att kunderna 

spenderade mer tid i affären och ökade sina inköp vid ett långsammare tempo 

på musiken. I andra studien (1986) genomfördes musiktempoväxlingar på en 

restaurang och resultatet visade att ett lugnt tempo på musiken gjorde att 

kunderna ökade sin närvarotid. Kunder som fick sitta i lokalen medan musik 

med snabbare tempo spelades tenderade däremot att äta och lämna snabbare. 

Studien visade också att intäkterna från dryckesförsäljningen var högre från de 

kunderna som fick lyssna på musik med långsammare tempo. 

 

2.3.5. Samstämmighet mellan stimuli 

Mattila och Wirtz (2001) presenterade en hypotes om att påverkansfaktorn hos 

omgivande stimuli är en dimension som bidrar till den holistiska utvärderingen, 

och att omgivande stimuli uppfattas mer positivt när deras påverkansskapande 

egenskaper är samstämmiga. Forskarna bekräftade hypotesen när de 

genomförde en studie där olika kombinationer av ingen musik/långsamt 

tempo/snabbt tempo och ingen doft/avslappnande doft/stimulerande doft 

implementerades i en butik. Genom studien drar Mattila och Wirtz (2001) 

slutsatsen att när doft och musik är samstämmiga med varandra tenderar 

konsumenterna att uppfatta miljön betydligt mer positivt, det leder även till 

spontanköp. En avslappnande, mild doft bör alltså matchas med musik i 

långsammare tempo medan en stimulerande, energigivande doft bör matchas 

med musik i snabbare tempo (Mattila & Wirtz 2001). 

Stimuli är en betydelsefull del i ett servicescape men även en miljös layout och 

utformning har en stor inverkan på kunder (Bonfanti et al. 2017). Detta kommer 

redogöras för mer ingående nedan. 
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2.4. Layout 

Bonfanti et al. (2017) genomförde en studie där sambandet mellan kundnöjdhet 

och hur lättorienterat ett servicescape är undersöktes. Forskarna har undersökt 

i vilken utsträckning kunder använder sig av ledtrådar i den fysiska miljön för 

att orientera sig i servicescapet. De har delat in kunder i olika grupper baserat 

på hur lätt de normalt har för att orientera sig. Personer som normalt hade lätt 

att orientera sig använde färre ledtrådar i den fysiska miljön än personer som 

vanligtvis hade svårare att orientera sig. Men forskarna belyser att alla kunder 

använder sig av dessa ledtrådar i någon aspekt. Bonfanti et al. (2017) drar 

slutsatsen att vid ett väl utformat servicescape som är lätt att orientera sig i 

kommer kundnöjdheten öka mest hos de personer som normalt har svårare att 

orientera sig. 

 

2.5. Andra påverkansfaktorer 

Personer med positiva känslor tenderar att utvärdera en service mer positivt än 

de som har negativa eller neutrala känslor (Liljander & Mattsson 2002). Bitner 

(1992) förklarar att en persons reaktion på den fysiska miljön även kan variera 

beroende på personens syfte med besöket, vilket humör personen är på och de 

förväntningar som finns när denne kliver in i miljön. En person som känner sig 

stressad eller trött efter en dag på jobbet reagerar förmodligen annorlunda på 

en livlig restaurangmiljö än om personen hade kommit från en avslappnande 

semester. Bitner (1992) förklarar också att om en person har negativa 

förväntningar är det mest troligt att miljön inte kommer uppskattas. När en 

kund befinner sig i en behaglig miljöuppsättning ger det positiva perceptioner 

och känslor (Kim & Moon 2009; Mattila & Wirtz 2001). Det inflytelserika 

förhållandet mellan servicescape och känslomässiga reaktioner är omdiskuterat 

i empiriska studier och Baker (1986) argumenterar för att människor blir starkt 

påverkade av den fysiska miljön vid avsaknad av personkontakt vid 

tjänsteögonblicket. Servicescape spelar en viktig roll i tjänstens utförande då den 

fysiska miljön kan leda till positiva känsloreaktioner, stärka kundens perception 

och vilja att stanna kvar (Tsai och Huang 2002). Även Donovan och Rossiter 

(1982) i sin första studie och Donovan et al. (1994) i sin uppföljningsstudie 

redogör för hur den fysiska miljön påverkar det känslomässiga tillståndet hos 

kunder som i sin tur påverkar köpbeteendet och oplanerad konsumtion.  
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Ett fenomen som påvisats ha stor inverkan på personers uppfattning av en miljö 

är blommor och gröna växter. Ikei et al. (2014) genomförde en studie där 

forskarna exponerade respondenterna för kontorsmiljöer med blommor 

respektive utan blommor under fyra minuter. Forskarna visar att personerna 

som befann sig i miljön med blommor blev lugnare och deras hjärtfrekvens blev 

lägre än hos kontrollgruppen. Studien visar att blommor och växter har en 

förmåga att minska stress och bidra till ett lugn i miljön. Ett annat fenomen som 

kan påverka helhetsintrycket av miljön är hur ren miljön är. Dong och Siu (2013) 

genomförde en studie vars resultat visade att kunder lägger märke till huruvida 

ett servicescape är städat eller inte. Lam et al. (2011) visar att en städad och ren 

miljö kan skapa ett professionellt intryck och ge förväntningar om att företaget 

erbjuder en mer kvalitativ tjänst. 

 

2.6. Servicescapet formar förväntningar 

Kim och Moon (2009) genomförde en studie på servicescape i strong-

entertainment respektive weak-entertainment restauranger då middagsgästerna 

formade olika förväntningar på restaurangupplevelsen. Med strong-

entertainment menas temarestauranger av stark karaktär, exempelvis Planet 

Hollywood som inspireras av filmer. Med weak-entertainment menas mindre 

karaktäristiska restauranger vars teman inte är lika inriktade på underhållning. 

Första gruppen i Kim och Moons (2009) studie hade besökt strong-

entertainment restauranger och dessa personer hade fått en förändrad, positiv 

känsla (pleasure-feeling) när de väl befann sig i servicescapet. Känslan av att vilja 

göra ett återbesök var stark och de lät sig inte påverkas av den upplevda 

servicekvalitén i större utsträckning. Den andra gruppen som hade besökt weak-

entertainment restauranger uppfattade vid besöket inte ökade förväntningar på 

servicekvalitén och benägenheten att göra ett återbesök förblev oförändrad. 

Hittills har redogjorts för hur ett servicescape kan påverka kunden, ytterligare 

ett intressant fenomen är hur kundens uppfattning kan påverka företagets 

image. 

 

2.7. Servicescapes påverkan på företagets image 

60 procent av all kommunikation är icke verbal kommunikation (Riddle 1992), 

vilket innebär att den fysiska miljön är ett viktigt element i företags försök att 
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spegla en image (Dedeoğlu et al. 2015). Det finns flera studier som har 

undersökt servicescapets koppling till företags image. Lin (2004) förklarar att 

konsumenter utvärderar ett företag innan de träffar servicepersonal när de 

befinner sig i ett servicescape. Konsumenten får ett helhetsintryck av företaget 

och dess image genom dennes specifika servicescape. Baker et al. (1994) 

konstaterade att butiksmiljön är en viktig komponent i butikens image. Nguyen 

(2006) visade i sin studie att servicescape har en positiv effekt på företagets 

image när det gäller resebyråer och hotell. Dedeoğlu et al. (2015) genomförde 

en studie på hotellgäster genom att upprätta ett frågeformulär uppdelat i två 

olika sektioner. Den första sektionen avsåg att bland annat mäta beståndsdelarna 

i den fysiska miljön där studien utfördes. Den andra sektionen upprättades för 

att samla in respondenternas demografiska information. Frågeformulären 

delades ut på fyra- och femstjärniga hotell under juli och augusti år 2013. Studien 

belyser att servicescape har en positiv effekt på företagets image.  

Ett servicescape bör utformas efter två huvudsakliga syften, dessa är: (1) det 

operativa syftet som fokuserar på att effektivisera företagets arbete; och (2) det 

marknadsföringsmässiga behovet som påverkar kundens attityd och 

uppfattning om företaget (Bitner 1992; Mattila & Wirtz 2001). Hur och i vilken 

omfattning nämnda teoretiska modellerna används i praktiken förklaras nedan. 

 

2.8. Teoretiska modellernas koppling till praktiken 

Kauppinen-Räisänen och Grönroos (2015) genomförde en studie där de 

undersökte om teoretiska modeller används i praktiken. Ett av deras 

studieområden var servicescape som undersöktes på två olika B2C (business to 

consumers) företag i Finland. Första företaget erbjöd logistiktjänster och det 

andra företaget var verksamt inom restaurangbranschen. Forskarna genomförde 

intervjuer med chefer och anställda på företagen samt samlade in sekundärdata 

i form av instruktionsböcker och handböcker för att förstå hur företaget beslutat 

om sina standarder. Studien visade att företagen saknade en klar definition av 

servicescape och dess dimensioner. Definitionerna var många, breda, abstrakta 

och skilde sig mellan medarbetarna. Forskarna upptäckte vissa begrepp som 

visade på företagens förståelse att servicescape kan framkalla vissa känslor hos 

kunderna. Men att servicescapet skulle vara värdeskapande och kan påverka 

servicekvalitén fanns det bristfällig information kring i både primär- och 

sekundärdatan. Ytterligare en viktig slutsats som drogs var att företagen inte 

hade en holistisk syn på servicescape. Kauppinen-Räisänen och Grönroos 
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(2015) belyser att konceptet servicescape användes främst symboliskt för att 

motivera företagens befintliga affärskoncept. 
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3. Metod 

3.1. Studiens problematik 

Eftersom en fastighetsmäklartjänst är en komplex tjänst som inte går att 

utvärdera innan köp är den fysiska miljön viktig för företaget i sin 

kommunikation till kunden. Studien syftar till att undersöka vilka element i ett 

fastighetsmäklarkontors servicescape som har betydelse för kundens upplevelse 

när denne fysiskt besöker ett mäklarkontor utan tidigare, betydande 

uppfattningar om företaget. Studien syftar även till en översiktlig undersökning 

kring hur ett servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett 

fastighetsmäklarföretag. För att få en insyn i fastighetsmäklarföretagens 

intentioner med sina servicescape har även kontorsansvariga intervjuats på 

samtliga kontor. 

 

3.2. Metodval 

Denna studie grundar sig i den kvalitativa metoden eftersom metoden utgår 

ifrån att något kan uppfattas på flera olika sätt (Starrin & Svensson 1994). Den 

kvalitativa metoden tillät en tolkning av respondenternas svar och gav 

möjligheten att ta ställning till hur väl det låg i linje med kontorsansvarigas 

målsättning. Den kvalitativa metoden ansågs bäst lämpad eftersom metoden 

enligt Starrin och Svensson (1994) handlar om att bemöta subjektiva 

beskaffenheter. En analytisk induktion användes där de tre faserna är 

planerings-, insamlings-, och analysfasen. Hartman (2004) beskriver den 

analytiska induktionen som det mest traditionella sättet att genomföra en 

kvalitativ undersökning. Den innebär att datainsamling och dataanalys sker 

linjärt och inte omväxlande. Under datainsamlingen användes en intervjuteknik 

som kallas laddering och innebär att frågan “varför” ställs ofta för att uppmana 

respondenten till att utveckla sitt svar (Vanden Abeele & Zaman u.å.). 

Datainsamling skedde i form av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

huvudfrågorna var förutbestämda men att respondenterna tilläts utveckla sina 

svar beroende på intervjuns utveckling. 

 

3.3. Urval 

Två grupper av urval gjordes. Första gruppen bestod av fastighetsmäklarkontor 

som studien genomförts på. Här valdes av praktiska skäl att genomföra 
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undersökningen i Karlstad. För att kunna göra ett urval av 

fastighetsmäklarkontor besöktes samtliga fastighetsmäklarföretag i Karlstad för 

att hitta tre särskiljande servicescape. När fastighetsmäklarföretagens 

servicescapes undersöktes studerades främst layout, ljussättning, färgsättning, 

möblemang och inredning där dess likheter och olikheter analyserades. 

Kontorsansvarig kontaktades direkt på plats och syftet med uppsatsen samt 

information om hur undersökningen skulle genomföras presenterades. Samtliga 

tre kontor som erbjöds deltagande tackade ja till att delta. Inga begränsningar i 

urvalet av fastighetsmäklarföretag gjordes mer än genom den fysiska miljön, 

hänsyn till företagens marknadssegment eller etableringsgrad beaktades inte. 

Detta för att det huvudsakliga syftet var att hitta särskiljande servicescape som 

utmärker sig på olika sätt. 

Andra urvalet bestod av personer som under studien fick besöka dessa tre 

fastighetsmäklarkontor. Elva personer bokades in för intervjuer och tio av dessa 

personer genomförde intervjuer på samtliga mäklarkontor. Av praktiska skäl 

begränsades urvalet även här till personer som bodde eller jobbade i Karlstad. 

En av uppsatsförfattarna var närvarande vid intervjuerna som fördelades mellan 

författarna. Kvinnor och män i varierande åldrar togs med i studien för att få 

med flertalet av fastighetsmäklarkontorens olika målgrupper i studien. Urvalet 

begränsades till personer som inte hade någon starkare koppling till något av de 

tre fastighetsmäklarföretagen sedan tidigare. Detta för att personerna inte skulle 

ha några betydande, förutfattade meningar om företaget sedan tidigare. I 

urvalsprocessen besöktes kvinnor och män i olika åldrar på deras arbetsplatser 

för att presentera studiens syfte och vad det skulle krävas av respondenten. 

Redan vid första kontakten försäkrades att personen inte hade någon koppling 

till fastighetsmäklarföretagen sedan tidigare.  

 

3.4. Tillvägagångssätt 

Semistrukturerade intervjuer som varade under cirka 20 minuter genomfördes 

med kontorsansvariga. Frågor ställdes för att fastställa hur de tänkt vid 

utformandet av kontoret och hur de ville att deras servicescape skulle påverka 

kunderna. Intervjuerna transkriberades och användes som underlag för 

jämförelser sinsemellan samt för att koppla till teoretiska modeller. Därefter 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med tio presumtiva kunder under två 

arbetsveckor. Varje respondent förevisades kontoren enskilt och anledningen 

till att respondenterna intervjuades individuellt har sin bakgrund i att Trost 
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(2010) redogör för den stora sannolikheten att respondenterna påverkas av 

varandras svar och att svaren kan bli mindre varierande och onyanserade vid 

gruppintervjuer. Innan intervjun inleddes lästes en kort introduktion samt 

instruktion upp för respondenten utanför det första kontoret. Då förklarades 

hur intervjun skulle gå till, hur lång tid det skulle ta och respondenten 

uppmanades att vara utförlig i sina svar. Vidare förklarades att 

fastighetsmäklarna blivit ombedda att inte hälsa oss välkomna för att 

respondenten enbart skulle få en uppfattning om den fysiska miljön. Detta 

förklarades för att respondenten inte skulle uppfatta fastighetsmäklarna som 

otrevliga och för att fokus skulle vara på den fysiska miljön. Respondenterna 

visades runt i lokalen innan intervjun påbörjades. Under visningen av lokalen 

utsattes respondenterna för de olika stimulus som förekom i lokalen. Inga 

stimulus forcerades fram vilket innebär att vissa stimuli eventuellt var mer 

utmärkande för vissa respondenter då viss variation i servicescapet kan 

förekomma mellan olika dagar. Efter rundvisningen genomfördes intervjun i 

samma miljö och tog ungefär 10-25 minuter. Proceduren upprepades på 

samtliga tre kontor. 

En specifik rutt användes när respondenterna exponerades för de olika 

kontoren. Vid val av ordning på kontoren togs hänsyn till den geografiska 

lokaliseringen av varje kontor. Hänsyn togs även till den mänskliga faktorn och 

det episodiska minnet då en varierande ordning kan resultera i ett varierande 

resultat (Öhman Bredefeldt 2003). Minnet är komplext och delar av den 

ursprungliga informationen kan förloras medan ny information och vissa 

detaljer kan tillkomma i efterhand (Öhman Bredefeldt 2003). Av den 

anledningen genomfördes studien med varje enskild respondent under en och 

samma dag och i en specifik ordning. Endast en respondent fick genomföra 

intervjuerna i motsatt ordning, detta av koordinationsskäl då två respondenter 

blev inbokade samma tid och dag.  

 

3.5. Intervjuutformning 

Semistrukturerade intervjufrågor har använts, öppna frågor är att föredra i ett 

kontext där avsikten är att erhålla utförliga och utvecklade svar (Hartman 2004; 

Trost 2010). Frågorna utformades efter den befintliga teorin inom ämnet 

servicescape. Teorier som utgicks ifrån var bland annat de tre 

servicedimensionerna som ingår i Servicescape modellen, syftena med 

servicescape och Russell´s Model of Affect (Wirtz & Lovelock 2018; Kankam-
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Kwarteng & Amoateng 2016; Kotler 1973). Intervjuguiderna för samtliga 

respondenter, de tre kontorsansvariga och de tio presumtiva kunderna, återfinns 

i Bilaga 1 respektive Bilaga 2. 

 

3.5.1. Kontorsansvariga 

Vid intervjuutformningen togs ingen hänsyn till eventuella direktiv 

franchisetagarna hade fått gällande utformningen av deras servicescape. Istället 

valdes att fokusera på deras egna uppfattningar och tolkningar. Frågor ställdes 

för att fastställa om och hur de trodde att deras servicescape påverkade deras 

kunder. Frågan ställdes även hur de tänkt vid utformandet av kontoret och om 

de själva ansåg att de saknade något. Vidare frågades om färgval, möblering samt 

musik och det fastställdes om det var det estetiska eller funktionella som stått i 

fokus vid inredningen av kontoret. Slutligen frågades kontorsansvarig om hur 

hen trodde att deras servicescape påverkade deras kunders uppfattning om dem 

som fastighetsmäklarfirma. 

Totalt elva frågor ställdes och frågornas ordning gav ett bra flyt och möjlighet 

till diskussion. Frågornas koppling till servicescape dimensionerna gav djupare 

förståelse kring vad som var viktigt för kontorsansvarig. 

 

3.5.2. Presumtiva kunder 

Intervjuerna skedde löpande under två arbetsveckor. För att få större validitet 

och utförlighet i svaren valdes att genomföra intervjuerna på plats i 

fastighetsmäklarföretagens servicescape. Målet var att detta skulle medföra 

nyanserade och detaljerade svar.  

Intervjuerna bestod av totalt 14 frågor vid besöket och två frågor efter att 

respondenten besökt samtliga mäklarkontor i studien. De första två frågorna 

användes för att identifiera respondentens ålder och kön. De nästkommande tre 

frågorna fastställde om respondenten tidigare varit i kontakt med 

mäklarföretaget eller tidigare besökt kontoret, samt om denne sedan tidigare fått 

ett visst intryck av företaget. Frågorna som följde efter det tillät respondenten 

att beskriva servicescapet och de känslor som hen fick av att befinna sig i 

fastighetsmäklarkontorets miljö. Frågorna var utformade efter den teori som 

finns inom området servicescape och handlade bland annat om ljussättning, 

färger och möblemang. Den sista frågan fastställde vilket intryck respondenten 
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fick av fastighetsmäklarföretaget genom dess servicescape. Efter att 

respondenterna besökt de tre kontoren fick de två frågor att besvara. Vilket 

kontor som gav bäst känsla och varför. Detta för att möjliggöra ytterligare 

jämförelser mellan de tre olika servicescapen och för att kunna beskriva ett 

servicescapes betydelse för kunders upplevelser. 

 

3.6. Dataanalys 

Samtliga intervjuer, både med de presumtiva kunderna och kontorsansvariga, 

spelades in samt transkriberades i efterhand. Öppen kodning användes för att 

bryta ner och kategorisera data (Bryman och Bell 2013). Kodningen gav begrepp 

som sedan grupperades och omformulerades till kategorier och teman givet den 

analytiska induktionen. Vid kategoriseringen togs hänsyn till sammanhanget 

ordet nämnts i. Exempel på kodningens resultat för respondenternas intervjuer 

är kodord som exempelvis kallt, varmt, gult, lättsamt, uppiggande och skarpt som går 

under kategorin “Ljuset” och temat “Attribut”. Dessa kodord framkom således 

vid diskussioner kring kontorens ljussättning. Ett annat exempel är kategorin 

“Känslor” som går under temat “Emotioner” och innehåller kodord som 

exempelvis avslappnad, lugn, glad, trygg, förväntansfull, avskräckt, nervös, stressad och 

harmonisk. Intervjuerna med kontorsansvariga kodades också givet den 

analytiska induktionen där öppen kodning användes och tre olika kategorier 

framkom: “Beskrivning av lokal”, “Önskad reaktion” och “Önskad uppfattning 

om tjänst/företag”. Dessa tre kategorier kan även ses som tre steg som i 

praktiken används för att skapa ett positivt intryck av företaget. Kontorsansvarig 

har beskrivit fysiska element i servicescapet med vilka de önskar skapa en viss 

reaktion hos kunderna, vilket i sin tur ska hjälpa kunden att bilda sig en 

uppfattning om företaget och dess tjänster. 

Intervjuerna med kontorsansvariga bearbetades genom att intervjuerna 

jämfördes med varandra för att få en förståelse för fastighetsmäklarbranschens 

intresse som helhet gällande hur den fysiska miljön på kontoren används. 

Därefter gjordes kopplingar till teorin för att kunna förstå hur nära sambandet 

mellan teorin och praktiken är. 
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3.7. Sanningskriterier 

I det här kapitlet diskuteras trovärdigheten kring studien och en granskning görs 

utifrån de fyra kriterier som Bryman och Bell (2013) tar upp kring en kvalitativ 

studie. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att konfirmera och bekräfta studien. 

 

3.7.1. Tillförlitlighet 

En studie som följer de regler som finns för en kvalitativ intervju kan enligt 

Bryman och Bell (2013) anses tillförlitlig. När intervjufrågorna konstruerades 

lades stor vikt vid att frågorna inte kunde uppfattas som ledande och att 

respondenten inte skulle påverkas av frågans formulering. Därför lades stor vikt 

vid att frågorna ställdes på samma sätt till varje respondent. Innan intervjuerna 

genomfördes testades samtliga intervjufrågor på en utomstående person som 

fick ge sina synpunkter på hur lätta frågorna var att tolka. Detta ledde till valet 

att formulera förutbestämda hjälpord till intervjuguiden som kunde användas 

om en respondent hade svårt att formulera ett svar. Det ska dock nämnas att 

dessa hjälpord endast använts undantagsvis under studien och att 

intervjufrågorna och metodiken fungerade väl. 

Respondentvalidering innebär att kunna bekräfta att det som skrivs i uppsatsen 

också stämmer överens med vad respondenten har sagt och inte enbart är en 

tolkning från författarnas sida. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades i efterhand. Detta gör det enklare att tyda respondenternas svar 

jämfört med om anteckningar hade förts. Efter att intervjuerna transkriberats 

gjordes en sammanställning av varje fråga där nyckelord från varje respondent 

lades in i ett stort schema. Detta användes för att underlätta kodningen. För att 

öka tillförlitligheten ytterligare hade respondenterna kunnat tillåtas läsa igenom 

sina åsikter och svar efter transkribering för att kontrollera att det inte blivit 

några missförstånd. 

 

3.7.2. Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) menar att i och med att en kvalitativ undersökning har 

större djup än bredd tenderar resultatet att ha ett ganska smalt fokusområde. 

Därför blir överförbarheten ett viktigt begrepp att diskutera. Målet med en 

kvalitativ studie är inte att kunna hävda att studien gäller för en större population 
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utan handlar mer om att bevisa att studiens resultat går att applicera på liknande 

situationer. Denna studie är överförbar i den mening att studien går att applicera 

på andra fastighetsmäklarkontor. Det är inte säkert att resultatet skulle bli 

detsamma om samma intervjuguide skulle användas på andra 

fastighetsmäklarföretag men uppfattningen är att flera gemensamma nämnare 

har identifierats gällande vad konsumenter uppskattar i ett 

fastighetsmäklarföretags servicescape och hur detta påverkar kunderna. 

 

3.7.3. Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att alla faser av processen ska redovisas. För att styrka 

studiens pålitlighet har intervjuernas tillvägagångssätt tydligt redovisats och 

intervjuguiderna har presenterats som bilagor. 

Endast en respondent hade haft närmare kontakt med ett av företagen tidigare, 

men eftersom respondenten berättade att det var många år sedan och inte var 

säker på om hen varit på kontoret tidigare, drogs slutsatsen att personens 

begränsade minne av kontakten inte skulle ge några betydande, förutfattade 

meningar. En faktor som eventuellt påverkat studiens resultat är beslutet att ta 

med ett relativt okänt och litet fastighetsmäklarföretag då detta kan ge 

respondenterna förutfattade meningar gentemot ett företag man inte hört talas 

om tidigare. En annan faktor är att följdordningen på kontoren bröts för en 

respondent på grund av koordinationskäl, vilket möjligtvis påverkat 

respondentens svar. Studiens pålitlighet hade enligt Bryman och Bell (2013) 

kunnat förbättras om en granskare tagits till hjälp som kunnat bedöma kvaliteten 

på varje enskild process. Detta benämns dock som en ganska ovanlig 

valideringsteknik då det är en mycket krävande uppgift. 

 

3.7.4. Konfirmering och bekräftelse 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det är viktigt att författarna inte låter sina 

egna personliga värderingar påverka utförandet av undersökningen. Under 

studiens gång har samma intervjuguider använts och de har varit väl planerade. 

Förberedelse gjordes för hur eventuella frågor skulle besvaras från 

respondenterna om studiens upplägg eller om de frågor som respondenterna 

skulle besvara. Transkriberingarna har skett med noggrannhet och resultatet 
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som har presenterats i uppsatsen baseras på teorier samt tidigare studier och kan 

anses som objektivt. 
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4. Empiri 

Nedan presenteras empirin uppdelat i två huvudavsnitt. Första delen behandlar 

företagsperspektivet och är en sammanställning av empirin från intervjuerna 

med kontorsansvariga. Andra delen behandlar kundperspektivet och är en 

sammanställning av empirin från intervjuerna med respondenterna som besökte 

kontoren. 

 

4.1. Företagsperspektivet 

Den insamlade empirin grundar sig på kontorsansvarigas svar utifrån ställda 

frågor under intervjuerna. Nedan presenteras empirin från varje 

fastighetsmäklarkontor under enskilda rubriker. 

 

4.1.1. Mäklarkontor 1 

Inledningsvis beskrivs den fysiska lokalen och sedan klargör kontorsansvarig att 

ambitionen med lokalens utformning är att påverka kunder positivt. Kontoret 

är utformat genom en kombination av estetik och funktion, men främst 

funktion då lokalen är tänkt att vara flexibel med möjlighet att användas för flera 

olika ändamål. Kontorsansvarig hade svårt att svara på frågan om hur de tänkt 

när de utformat kontoret och uttryckte att “[...]det är ganska stora, ljusa, fräscha 

lokaler i ett plan så det tror jag väl att de påverkas ganska positivt av, hoppas 

jag”. Kontoret är uppdelat i två sektioner där första delen främst är anpassad 

för de som arbetar på kontoret och den andra delen främst för kunder. 

Respondenten tror att kunderna uppskattar ett rum där större sällskap kan tas 

emot och även lugna miljöer med avskildhet. Det betonades också att det 

centrala läget på kontoret är viktigt. Företaget har bytt från en sämre lokal, med 

ett enligt kontorsansvarig dåligt servicescape, till nuvarande lokal som har ett 

bättre servicescape. Kontorsansvarig uttryckte även att kontorets ytor bör hållas 

i ordning i större utsträckning. Företagsformen franchise har en viss betydelse i 

kontorets utformning vad gäller bland annat färgsättning. Vidare var det viktigt 

att få in alla arbetsplatser till samtliga fastighetsmäklare vilket är ett tydligt 

exempel på kontorets fokus på funktionalitet. Det ansågs inte att något saknades 

i deras servicescape utan att de har allt de behöver. Det finns heltäckningsmatta 

genom hela kontoret av ljudtekniska skäl. Musik spelas vanligtvis inte på 

kontoret då arbetsmiljön beskrivs som stimmig i nuläget, dock tror 



30 

 

kontorsansvarig att musik kan framkalla en positiv känsla av “skönt och 

avslappnat” hos kunden. Respondenten har också uppfattningen att kunder ska 

känna sig välkomna och sedda i kontoret och menar att de uppnår detta genom 

att personalen lyfter på blicken, ger ett leende samt hälsar, snarare än att ha det 

“flashigaste skrivbordet”. Vidare nämns att det är viktigt att kunderna har 

någonstans att sitta och vänta där det även bjuds på frukt och godis. Kunderna 

ska också ha plats vid fastighetsmäklarnas skrivbord om behovet finns men 

oftast slussas de ganska omgående vidare till möteslokalen.  

Kontorsansvarig vill att företaget uppfattas som modernt och nytänkande av 

sina kunder, däremot medges att kontorets utformning inte är “supermodernt” 

och att det säkert finns “coolare ställen”. Mäklarkontor 1 har en bred målgrupp 

då de jobbar med flera marknadssegment och har fått positiva reaktioner 

gällande deras servicescape av tidigare kunder.  

 

4.1.2. Mäklarkontor 2 

Mäklarkontoret beskrivs som ljust och luftigt där mycket vitt används. 

Företagsformen franchise har en viss betydelse i kontorets utformning vad gäller 

bland annat färgsättning och möblemang. Kontorets servicedesk anses ha ett 

inbjudande intryck där radiomusik spelas ibland. Kontorsansvarig tror att 

kunder påverkas positivt av kontorets utformning då inget negativt har 

framförts från tidigare kunder, dock tros att kunder kan tycka att det är jobbigt 

att gå förbi alla fastighetsmäklarnas arbetsplatser för att komma till 

konferensavdelningen eller mötesrummen. Det betonas att avskildheten i 

kontorets utformning är positiv för kunder. Med avskildhet syftas på sättet som 

fastighetsmäklarnas arbetsplatser separeras från entrén där en tydlig servicedesk 

och sittplatser för kunderna finns. Kontorsansvarig hade svårt att svara på 

frågan om hur de tänkt när de utformat kontoret. Flera tvetydiga svar erhölls 

och det framkom även att de inte tänkt kring hur ett servicescape ska utformas 

tidigare. “Vi har faktiskt inte tänkt i de här banorna över huvud taget utan det 

är ni som kommer med den här grejen till oss som nu jag får ta till mig och 

fundera på hur påverkas våra kunder av just vår arbetsmiljö?”. Vid 

utformningen av kontoret var det estetik som stod i fokus och funktionaliteten 

kom i efterhand. De estetiska valen gjordes främst för kunden. Mäklarkontoret 

vill genom de påkostade materialvalen de gjort förmedla i sitt servicescape att 

de har en bättre och mer kvalitativ tjänst. Ambitionen är att kontoret ska vara 

inbjudande, strukturerat och att kunderna ska känna att det är ordning och reda. Det 
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ansågs också viktigt att kunden känner sig sedd när denne kommer in. Platsbrist 

har tidigare varit ett problem på kontoret men de har löst detta genom att 

förvärva en lägenhet i närheten av kontoret. Kontorsansvarig tror dock att 

platsbrist kommer vara ett återkommande problem i framtiden efterhand som 

de expanderar. 

 

4.1.3. Mäklarkontor 3 

Kontorsansvarig tror att kunder påverkas av att det är ordning och reda samt 

att det är trivsamt. Att uppnå känslan av “lite hemma” är avsikten med 

möblemang och inredning samt även att kunderna ska känna igen sig. 

Mäklarkontor 3 har en nisch av valda objekt de säljer och detta ska även 

genomsyra kontorets servicescape då respondenten vill förmedla en lantlig 

känsla till sina kunder. Detta ska speglas i bland annat möblemang och 

inredning. Kontorsansvarig är särskilt förtjust i kontorets öppna planlösning 

och tycker att möbleringen har “fallit sig ganska naturligt” samt har anpassats 

efter lokalens layout. Respondenten hade svårt att svara på frågan om hur de 

tänkt när de utformat kontoret. Bland annat uttrycktes att “Oj, det här är ju såna 

här frågor som man kanske inte tänker så ofta på”. Hänsyn togs till både estetik 

och funktionalitet vid utformning av kontoret då det finns till exempel ett stort 

bord för större sällskap. Valen gjordes så att det tydligt för kunden ska framgå 

vilket mäklarkontor kunden befinner sig på och vilken typ av objekt företaget 

förmedlar. Kontorsansvarig hoppas att de överträffar kundens förväntan genom 

sitt servicescape. Respondenten tycker att det på kontoret saknas fler tavlor av 

herrgårdar med guldramar eller gammaldags ramar. Bordet vid entrén skulle 

också kunna bytas ut mot ett mer antikt bord. Färgvalen gjordes efter det lantliga 

temat och logotypens färgsättning då det är främst beige i kontoret. Ingen musik 

spelas när kunder är närvarande då det anses vara bättre att det är tyst när 

koncentration på läsning ska ske. 

 

4.2. Kundperspektivet 

Empirin har analyserats och presenteras i fem delar. Första delen är en inledande 

del med empirin från de inledande frågorna som har fastställt ålder, kön och 

tidigare erfarenheter av de tre företagen. Därefter redogörs empirin från varje 

enskilt fastighetsmäklarföretag under separata rubriker. Den sista delen 
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sammanfattar frågorna respondenterna fick i slutet av intervjun när de skulle 

avgöra vilket kontor som gett dem bäst känsla. 

 

4.2.1. Sammanställning av inledande frågor  

Av de elva personer som tackade ja till att medverka i studien genomfördes 

fullständiga intervjuer med tio av dessa. Av dessa tio respondenter var 40 

procent kvinnor och 60 procent män. Åldersfördelningen var jämn med 50 

procent som var 23-29 år och 50 procent som var 30-56 år. 

En respondent hade tidigare haft kontakt med Företag 1 då personen hade köpt 

av dem för flera år sedan. Personen var osäker på om hen hade besökt kontoret 

tidigare. Ytterligare en respondent hade kommit i kontakt med Företag 1 på 

några visningar och fått ett professionellt intryck, men hade aldrig besökt 

kontoret tidigare. Övriga respondenter hade aldrig haft närmare kontakt med 

något av företagen och hade aldrig besökt kontoren innan. De uppfattningar 

som fanns om företagen innan intervjuerna var diffusa och ord som professionellt, 

pålitligt kanske, stabilt och lite ledande användes. 

 

4.2.2. Mäklarkontor 1 

Många respondenter beskrev kontoret som stökigt och rörigt vid första intrycket. 

En stor skillnad uppfattades mellan kontorslokalen vid entrén som 

fastighetsmäklarna satt i och möteslokalen som kunderna enligt företaget slussas 

vidare till ganska omgående. Kontorslokalen beskrevs av de flesta som rörig, 

mörk, oinspirerande, svårorienterad, ihopslängd och ostrukturerad. Exempel på fysiska 

objekt som gav respondenterna ett rörigt intryck är cyklar som stod mitt i 

kontoret och mycket papper på skrivborden. Detta upplevde en respondent 

som störande för sinnet. Vidare ska nämnas att ett fåtal respondenter uppfattade 

denna miljö trevlig, öppen, enhetlig och välkomnande. Men det framgick att de flesta 

uppskattade möteslokalen mer som beskrevs som luftig, välkomnande, enhetlig, 

strikt, snyggt, fräsch, lyxig, ljus och uppfattades som ren. En respondent gör följande 

förklaring av kontorslokal samt möteslokal.  

Härinne saknar jag lite struktur, ordning framförallt. Jag 

tycker det är stökigt härinne, rörigt… för det skulle man 

kunna shapea upp. Så det är intressant hur man har gjort 

en design härinne och en som krockar totalt med det 
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andra där inne för det ger två helt olika intryck av samma 

företag. 

Det har påpekats en skillnad mellan kontorslokal och möteslokal: ”Så de har 

jobbat med två helt olika inredningstyper som blir lite konstigt då det är samma 

företag”. En respondent ansåg att mäklarkontoret såg ut precis som förväntat. 

Personen beskrev det som en stereotypisk fastighetsverksamhet och uttryckte 

att: “Det är ungefär det som jag om jag skulle slå upp fastighetsmäklare i en 

bok”. Den öppna planlösningen nämndes vid upprepade tillfällen som 

någonting positivt. Ljussättningen beskrevs som behaglig och som att den inte 

var för påträngande. De stora fönsterpartierna mot gatan som bidrog med 

naturligt ljus uppskattades. Färgsättningen uppfattades mycket olika av 

respondenterna och beskrevs både som stilren och tråkig i mötesrummet samt 

som neutral och för svart i kontorslokalen. Möblemanget uppfattades generellt 

sett något bristfälligt som ett resultat av att många respondenter hade svårt att 

orientera sig till receptionen och att de svarta färgerna på både möblemang och 

golv gav ett väldigt mörkt intryck. Vidare noterades att soffgruppen var väl 

placerad och mycket lättillgänglig. 

När respondenterna ombads att beskriva med känslor hur de kände sig i miljön 

angav de att de kände sig lugna, trygga, harmoniska, hemmastadda och avslappnade. 

Dock var det ett flertal personer som misslyckades med att beskriva sitt tillstånd 

med hjälp av känslor och dessa upprepade istället att de upplevde miljön rörig 

och ganska svår att slappna av i. En respondent uppgav en känsla av att hen 

inkräktade på mäklarnas arbetsliv. 

[...] det är väldigt öppna arbetsplatser. Det känns som om 

det borde vara mer avskilt där folk sitter och arbetar, än 

fast jag förstår att tanken är att de ska kunna plocka upp 

kunder, men det känns som om man inkräktar på, nej 

kanske inte privatlivet då men människors arbetsliv […] 

På frågan om respondenterna saknade något i miljön svarade många att de 

saknade struktur, ordning och reda samt en enhetlighet mellan kontorslokalen 

och möteslokalen. Många tyckte också att det var svårt att veta vart man som 

kund skulle vända sig och önskade tydligare direktioner. Ytterligare ett tydligt 

mönster var att många saknade gröna inslag av blommor och växter. Enstaka 

gånger nämndes även att tavlor, tidningar att läsa vid soffgruppen och mer färg 

saknades. 
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När respondenterna tillfrågades om vad de fått för intryck av företaget utifrån 

den fysiska miljön på kontoret svarade en person att det kändes rörigt och 

oprofessionellt. En annan respondent hade förväntat sig mer av företaget och 

särskilt mer ordning och reda. Företaget uppfattades ändå seriöst, professionellt, 

förtroendeingivande och välkomnande av de flesta. 

 

4.2.3. Mäklarkontor 2 

Första intrycket på kontoret var positivt hos de allra flesta respondenter och de 

beskrev miljön som enhetlig, trevlig, modern, stilren, varm, fräsch, ljus, professionell, 

lättorienterad och inbjudande. Många uppfattade det här kontoret som mer 

exklusivt än tidigare kontor och med ett mer väldesignat kontorslandskap. 

Många uppskattade också att det var ordning och reda på kontoret. Kontoret 

ansågs vara mer genomtänkt än övriga kontor. Endast en respondent kände sig 

obekväm i miljön och beskrev det som att personen kände sig som ett byte när 

hen satt i soffan. I samband med denna känsla uppfattades också miljön som 

mer exklusiv och personen fick en uppfattning om att priserna också skulle vara 

högre. Respondenten kommenterade även bjällerklockan som satt på väggen: 

“Känns som något man ringer i när man sålt något. Lite mer så här wolf of wall 

street”. En modell av ett bostadsområde som stod vid entrén uppskattades och 

beskrevs som snyggt och genialt. Ljussättningen har beskrivits som lugn, lättsam, 

trevlig, uppiggande, behaglig och ganska skarp. En åsikt som delgavs var att: “Det gör 

någonting speciellt med ljuset när du inte ser ljuskällan direkt”. En respondent 

associerade ljussättningen med ett tandläkarljus. Färgsättningen beskrevs som 

något snyggt där färgerna bröt av varandra. Det beskrevs även som fräscht, 

modernt, glatt, stilrent och som väl genomtänkt. En respondent beskrev den blå 

fondväggen: “Jag tänker den blåa strukturen är för mig ganska… 

beslutsfattande”. Kontoret spelade musik ibland och därför uppfattades inte 

detta av alla respondenter. En person kommenterade musiken: 

[...] det är musik här med. Och det kanske inte är fel. 

Alltså just om man sitter och väntar, jag tycker det är lite 

skönt med något som låter. [...] Sen hur viktigt det är när 

man sitter och väntar på att få prata med en mäklare, och 

då är man kanske oftast två här också, så då har man ju 

annat att prata om. Så då kanske man tycker det är skit 

samma och till och med störande om det är musik. Men 

hade jag kommit in själv här för att köpa en bostadsrätt 
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eller något då hade jag nog tyckt att det va skönt att 

kunna sitta här och lyssna lite. 

Möblemang och inredning uppfattades också modernt, stilrent, fräscht, bekvämt och 

mysigt. En respondent ansåg att mötesrummen kunde hållas lite mindre 

personliga medan de flesta höll med om att detaljerna gav en trevlig känsla. När 

respondenterna ombads beskriva med känslor hur de kände sig i miljön uppgav 

de att de kände sig avslappnade, lugna, glada, nyfikna och trygga. På frågan om 

respondenterna saknade något i miljön svarade de flesta att de inte kunde 

komma på något speciellt. Saker som nämndes enstaka gånger var någon mer 

växt, att soffan kunde ha legat något mer avskilt och avsaknad av större naturligt 

ljusinsläpp i mötesrummen. En respondent tyckte även att det fanns en viss 

lunchrumskänsla över det större mötesrummet medan en annan saknade 

någonstans att hänga av sig ytterkläderna. 

När respondenterna fick frågan om vad de fått för uppfattning om företaget 

efter att ha sett den fysiska miljön svarade de att företaget kändes professionellt, 

affärsmässigt, seriöst, lättsamt och modernt. Ett särskiljande intryck av företaget som 

beskrevs var att det kändes dyrt, exklusivt, sexigt och ungt medan en person 

beskrev sitt intryck som ett roligt företag. En respondent uttryckte även att “Ja 

men jag känner mig trygg och det är ordning och reda här. Och då tänker jag att 

det kanske är det på grejerna de jobbar med också”. 

 

4.2.4. Mäklarkontor 3 

Respondenterna uppfattade det här kontoret som litet och hemtrevligt med en 

familjär känsla. Det beskrevs som kompakt, enhetligt, öppet, personligt, gammaldags 

och vänskapligt. Det argumenterades även för att kontoret gav en gårdskänsla, 

vilket stämde bra överens med företagets nisch. Den öppna planlösningen 

uppskattades av de flesta. Ljussättningen beskrevs som helt okej men något 

försämrad vid mötesbordet där endast en kristallkrona, som för övrigt var 

uppskattad, fanns som ljuskälla. Respondenterna uppgav att de lätt blev trötta 

när de satt under det ljuset och att de troligen hade haft svårt att läsa och skriva 

på papper med enbart den ljuskällan. En respondent beskrev ljussättningen som 

att: 

Här precis vid ingången tycker jag är bra. Där vid det 

stora bordet skulle jag säga att det är lite väl mörkt. Även 
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om det är trevlig inredning med kristallkronan och 

stolarna och bordet.   

En person beskrev det som trevligt med både ljusare och mörkare sektioner. 

Färgsättningen beskrevs som ganska dämpad, blek, snygg, trevlig och stilren. De 

flesta upplevde att det inte behövde vara mer färg medan andra hade uppskattat 

någon fondvägg eller färg. Möblemanget beskrevs som lantligt, familjärt, 

funktionsbaserat, stilrent och enkelt. När respondenterna ombads beskriva med 

känslor hur de kände sig i miljön uppgav de att de kände sig lugna, avslappnade, 

bekväma, trygga och tillfreds. Många beskrev hur de kände sig med annat än känslor 

och nämnde istället att det kändes familjärt och välkomnande. När frågan ställdes 

om de saknade något på kontoret svarade de att det var ganska tomt på växter 

och att det kändes lite mörkt vid mötesbordet. Två respondenter kommenterade 

att de saknade en reception, men en av dessa hävdade att det skulle fungera bra 

ändå om de hade haft ett ärende på kontoret. En person uttryckte att: “Det finns 

ingen disk att gå fram och ställa frågor. Men det känns så pass inbjudande att 

man bara kan gå fram till vem som helst och prata med dem. Vilket är bra”. 

Föremål som nämndes som avsaknad enstaka gånger var ytterligare tavlor och 

något utstickande likt en fondvägg i okantat virke eller något annat rustikt. 

Respondenternas intryck av företaget efter att ha besökt kontoret var att det var 

ett mindre företag som var mindre professionellt men ändå pålitligt. Att det var ett 

familjärt, trevligt och jordnära företag där det enkelt går att få personlig kontakt. 

 

4.2.5. Helhetsintryck 

För att sammanfatta respondenternas åsikter besvarades slutligen två frågor 

kring vilket kontor som gett bäst uppfattning. Sju av tio respondenter fick bäst 

känsla på Mäklarkontor 2. Anledningarna de gav var att det kändes modernt, 

förtroendeingivande, stilrent, professionellt, lättorienterat, genomtänkt, fräscht och exklusivt. 

En respondent fick bäst känsla på Mäklarkontor 3 och angav att det var på grund 

av den hemtrevliga miljön. En person fick bäst känsla på Mäklarkontor 1 och 

angav att det var för att företaget inte “försökte så mycket”. En respondent 

kunde inte uttrycka en tydlig preferens för ett specifikt kontor. 
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5. Analys 

5.1. Anställdas närvaro 

Under intervjuerna med kontorsansvariga fanns det en tendens att beröra 

ämnen som involverade de anställda snarare än den fysiska miljön. 

Kontorsansvariga ville gärna kommentera att det var viktigt att kunden känner 

sig välkommen och att det bästa sättet att uppnå det är genom att ge ett leende 

samt gå fram och hälsa på personen. Det ska dock poängteras att den 

genomförda studien visar på att fastighetsmäklarkontorens servicescape kan ha 

ett välkomnande intryck. Detta var något som flertalet respondenter 

kommenterade, att de kände sig välkomna, trots att de inte interagerat med 

någon anställd. Det här visar på att intrycket kunden får av ett företags 

servicescape kan ha en stor påverkan på personens känslor. Detta bekräftar 

SOR-modellen (Mehrabian och Russell 1974) då resultatet medger att 

miljömässiga faktorer påverkar kundernas känslor. Detta kommer enligt 

modellen i sin tur påverka kundens beteende. Bakers (1986) teori om att 

människor blir starkt påverkade av den fysiska miljön vid avsaknad av 

personkontakt är något som kan anföras emot detta. Det här skulle innebära att 

respondenterna påverkades extra starkt av den fysiska miljön på grund av att de 

inte fick några andra intryck från exempelvis personal och att intrycken av både 

servicescapet och de anställdas bemötande normalt sätt hade vägts samman till 

ett helhetsintryck. Teorin överensstämmer delvis eftersom kundupplevelsen 

kommer påverkas av flera olika delar, varav servicescapet och de anställdas 

bemötande är en viktig del. Traditionellt är personalen en del av servicescapet 

(Bitner 1992; Turley & Milliman 2000), även om ett aktivt val har gjorts att 

separera dessa för den här uppsatsen. Men den fysiska miljön är en viktig del 

som kommer påverka kundens helhetsintryck (Wirtz & Lovelock 2018) och ett 

väldesignat servicescape kan minimera risken att ett undermåligt, personligt 

bemötande förstör kundupplevelsen till den gräns att en kundrelation inte längre 

går att bygga (Kim & Moon 2009). 

 

5.2. SOR och PAD skalan 

I likhet med Mehrabian och Russells (1974) studie visar resultatet att 

miljömässiga faktorer kan påverka en persons interna tillstånd. En respondent 

upplevde ett rubbat sinnestillstånd av oredan på Mäklarkontor 1. Huruvida 

oreda skulle resultera i ett närmande eller ett undvikande (Mehrabian & Russell 



38 

 

1974) är en komplex fråga då det är fler faktorer än bara ett kontors servicescape 

som resulterar i ett beteende som sådant. Studien visar att servicescapet i 

Mäklarkontor 1 påverkat kundnöjdheten genom att kundernas förväntningar på 

servicescapet inte uppnås. Kunden har därmed en förutbestämd förväntning på 

servicescapet som i sin tur också avgör hur väl förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten (Bitner 1992). Det innebär att en kund kan få ett 

positivt eller negativt första intryck när denna befinner sig i servicescapet och 

utsätts för de stimuli som finns i miljön. Detta kan påverka kundens 

förväntningar på företaget och de tjänster som levereras, vilket gör det viktigt 

att förmedla en adekvat bild av företaget (Bitner 1992). Studien har också visat 

att upplevelsen kan skilja sig åt i en och samma kontorslokal beroende på de 

miljömässiga faktorerna. Det resulterar i att både negativa och positiva känslor 

kan uppstå simultant och att kritiken gällande PAD skalan är ett faktum (Babin 

et al. 1998; Westbrook 1987). De miljömässiga faktorerna gav respondenterna 

liknande åsikter på samtliga kontor och gav dylika interna tillstånd som var 

främst pleasure och till viss del arousal. Två av kontoren upplevdes även som 

lättorienterade och en känsla av dominance uppkom, det vill säga att en kund 

känner att hen har kontroll i miljön. Även här kan samtliga tre tillstånd upplevas 

simultant och stärker kritiken mot PAD skalan.  

 

5.3. Konceptet ordning och reda 

Kontorsansvarigas svar under intervjuerna indikerade att de inte hade tänkt i 

servicescapetermerna tidigare. Ett återkommande tema som snabbt fördes fram 

var förmågan att hålla ordning och reda. Samtliga kontor tyckte att detta var 

viktigt då de trodde att det kunde påverka kunderna. Något som visat sig 

stämma bra, då det var något respondenterna återkommande kommenterade 

och som Mäklarkontor 1 fick mycket kritik för samtidigt som Mäklarkontor 2 

fick positiv feedback. Lam et al. (2011) har sedan tidigare visat att ett städat 

servicescape påverkar kunderna positivt och att det även kan påverka företagets 

image. Vidare hävdar Lam et al. (2011) att ett städat servicescape får kunden att 

se företaget som mer professionellt och vars tjänster är mer kvalitativa. Detta 

blir tydligt även i denna studie då Mäklarkontor 2 fick positiv feedback gällande 

att det var ordning och reda på kontoret. Kontoret gav ett bra helhetsintryck 

hos de flesta respondenter och det går att bekräfta att kontorets ordning och 

struktur skapade tillit i likhet med studien som Lam et al. (2011) genomförde. 

Detta gav respondenterna en professionell syn på företaget och dess tjänster 
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som uppfattades som mer kvalitativa eftersom respondenterna trodde att om 

det är ordning och reda i lokalen bör detsamma gälla för det som 

fastighetsmäklarna arbetar med. 

 

I ett försök att testa teorin från motsatt utgångspunkt appliceras samma teori 

(Lam et al. 2011) på Mäklarkontor 1 som istället ansågs vara rörigt och stökigt. 

Studien bekräftar teorin även från den motsatta utgångspunkten i den mening 

att bristen på ordning och reda gav ett sämre helhetsintryck av kontoret. Vad 

som däremot inte kunnat visas är att det påverkar företagets image. Trots att de 

flesta upplevde miljön som rörig på Mäklarkontor 1 var det endast två 

respondenter som fick en negativ syn på företaget efter att ha vistats i 

servicescapet. Det innebär att teorin inte kan styrkas till fullo från motsatt 

utgångspunkt. Däremot bekräftas att en viss ordning och reda på kontoret 

skapar tillit hos kunderna likväl som att ett stökigt kontor påverkar kundernas 

helhetsintryck negativt. Detta resultat överensstämmer med de slutsatser som 

Lam et al. (2011) redogjorde för. Ett fastighetsmäklarkontor bör därför hålla 

servicescapet strukturerat och städat. Det gäller dels fastighetsmäklarnas 

skrivbord då för stor oreda uppfattades negativt, liksom övriga delar av den 

fysiska miljön som inte får ge ett ostrukturerat och rörigt intryck. Genom att 

hålla kontoret städat kan ett fastighetsmäklarföretag vinna tillit hos sina kunder. 

 

5.4. Känslor 

Vid diskussion kring de känslor som respondenterna upplevde i studien finns 

flertal möjliga kopplingar till teorin. Nedan presenteras dessa under egna 

rubriker. 

 

5.4.1. Färger 

Respondenternas känslor av lugn på Mäklarkontor 2 kan kopplas till kontorets 

färgsättning som utöver de neutrala färgerna (vitt och grått) även innefattade en 

tydligt exponerad blå vägg, vilket betraktas som en kall blå färg. Yildirim et al. 

(2011) har visat att kalla färger normalt bidrar till en lugnande atmosfär och 

Bellizzi och Hite (1992) redogör för hur kalla färger ger kunderna en känsla av 

pålitlighet. I studien framgår det att den blå fondväggen bidrog till en avslappnad 

miljö och en respondent nämnde även att färgen resulterade i intrycket att här 
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fattas det beslut. Detta stämmer bra överens med de slutsatser som Westerman 

et al. (2012) dragit då kalla färger tenderar att ha en inverkan på personers 

förmåga att fatta beslut. Varma färger återfinns till viss del på Mäklarkontor 2 

som hade rosa inredningsdetaljer. Detta blir enligt Bellizzi och Hite (1992) ett 

gynnsamt inslag då varma färger tenderar att få kunder att stanna kvar längre i 

en miljö. Det går att tolka att kombinationen av kalla och varma färger ger en 

bra balans som skapar tillit samtidigt som kunden gärna stannar i miljön (Bellizzi 

och Hite 1992; Westerman et al. 2012; Yildirim et al. 2011). Varierande åsikter 

gällande färgsättningen uppfattades på Mäklarkontor 1 då beskrivande ord som 

stilrent, neutralt och svart användes. Färgsättningen uppfattades på olika sätt i de 

två sektionerna då det ena gav ett mer positivt helhetsintryck än det andra. Detta 

beror delvis på färgsättningen, men även på till exempel materialvalen och 

inredningen. Generellt har studien visat att kalla och varma färger uppskattas 

mer än de neutrala färgerna med mycket svart och vitt. 

 

5.4.2. Ljussättning 

Främst framkallade ljussättningen olika känslor hos respondenterna som är en 

av de tre effekter som Quartier et al. (2014) beskriver utifrån studien som 

genomfördes i en butiksmiljö. Eftersom det finns skillnader på kontors- och 

butiksmiljö, då olika ärenden utförs i dessa miljöer, bör man eftersträva 

framkallande av olika känslor i dessa miljöer. På kontoren fick respondenterna 

olika känslor beroende på ljussättningens intensitet och färg. På Mäklarkontor 

2 uppfattades ljussättningen som starkare och intensivare än övriga kontor. 

Detta gav respondenterna en uppiggande effekt vilket har tolkats som något 

positivt. Detta överensstämmer med tidigare studier som genomförts där det 

framkommit att kunders humör och känslor påverkas av ljussättningens 

intensitet, temperatur och färg (Areni et al. 1994; Babin et al. 2003, Baker et al. 

1992, Custers et al. 2010, Donovan et al. 1994; Park & Farr 2007). Det starka 

ljusinsläppet från de stora fönstren på Mäklarkontor 2 i kombination med de 

ljusa möblerna kan ha ett samband med respondenternas uppfattningar. 

Möblemang och inredning kan därför ha en koppling till hur ljus lokalen 

uppfattas. I de miljöer som uppfattades som mörka har dock även ljusa nyanser 

på möbler funnits. På Mäklarkontor 3 beskrevs ljusflödet som bristfälligt längre 

in i lokalen och trots att färgsättning och möblemang gick i ljusa nyanser 

uppfattades denna yta som mörk. Detta har istället ett direkt samband med 

ljusets intensitet som på dessa ytor var svagt och gult. Här önskade några 
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respondenter ett bättre ljus då ljussättningen inte uppfattades vara lämpligt för 

ytans ändamål. Den dämpade ljussättningen framkallade känslor som trötthet i 

kontrast mot den skarpa ljussättningen på Mäklarkontor 2, som istället gjorde 

respondenterna pigga. I Mäklarkontor 1 var ljussättningen behaglig med en bra 

sammansättning av naturligt och elektriskt ljus. 

 

5.4.3. Inredning 

Mäklarkontor 2 som inretts med gröna växter och blommor nämnde många 

respondenter som en miljö där de kände sig lugna, vilket enligt Ikei et al. (2014) 

beror på det faktum att blommor skapar ett lugn i miljön och har en förmåga 

att minska stress. Respondenterna nämnde även att de kände sig avslappnade 

och trygga i miljön vilket också kan kopplas till denna teori (Ikei et al. 2014). 

Det skulle även innebära att en miljö utan gröna växter eller blommor skapar en 

mindre trivsam atmosfär och detta var även något som respondenterna 

påpekade som en avsaknad på två av kontoren. 

Dofter var det ingen respondent som nämnde och även om ett kontor inte bör 

innehålla för skarpa dofter är det intressant att undersöka hur implementering 

av en mildare doft i ett mäklarkontors servicescape skulle kunna påverka 

kundernas känslor och uppfattningar. Detta bör enligt Mattila och Wirtz (2001) 

ske i samstämmighet med eventuell musik som spelas på kontoret. 

 

5.4.4. Musik 

Ett av studiens tre fastighetsmäklarkontor spelade ibland musik vid entrén. Det 

upplevdes därför inte av alla respondenter, men en respondent kommenterade 

musiken och tyckte att det var avslappnande. Tidigare forskning har studerat 

och fastställt att tempot på musiken spelar en stor roll för hur länge kunden 

stannar i miljön (Milliman 1986, 1982). Detta är inte applicerbart på ett 

fastighetsmäklarkontor i den mening att man som kund normalt kommer till 

kontoret för att man har ett möte och går normalt inte förrän mötet är slut. Men 

teorin syftar på att kunden obemärkt blir stressad av en musik med snabbare 

tempo vilket inte är en önskvärd effekt, även om kunden inte lämnar kontoret 

på grund av känslan. Därför bör de fastighetsmäklarkontor som väljer att ha 

musik spela lugnare musik (Milliman 1986, 1982). 
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5.5. Enhetlighet 

Ytterligare en observation som har gjorts av respondenternas svar är vikten av 

enhetlighet i den fysiska miljön. Ord som ihopslängd och ostrukturerad användes 

för att beskriva ett av kontoren följt av olika uppfattningar om kontorets två 

sektioner. Det innebär att majoriteten av respondenterna fick ett helhetsintryck 

av kontoret som mindre enhetligt jämfört med övriga kontor. Potentiella 

orsaker som kan förklara detta kan vara kontorets layout med uppdelning i två 

sektioner och dörrar emellan (Bonfanti et al. 2017). Skillnader mellan de båda 

sektionerna återfinns i materialvalen, färgsättning och ljusflöde. Den första 

sektionen präglades av mycket svart och vissa trädetaljer, som inte var 

framträdande i kontorets andra sektion där istället materialval i vitt dominerade. 

Den andra sektionen upplevdes av majoriteten ha ett större ljusflöde än den 

första sektionen, vilket kan bidra till en mer välkomnande miljö. De andra två 

kontoren ansågs vara enhetliga och en respondent tyckte särskilt att 

Mäklarkontor 2 var genomtänkt. Färgsättningen i företagsprofilen genomsyrar 

kontorslokalerna i de båda kontoren och ger en känsla av igenkännande. Detta 

visar också tydligt vilket företag personen befinner sig på. En avsaknad av 

enhetlighet gav ett mer negativt intryck av kontorets servicescape och 

enhetlighet är därför av relevans att beakta i utformning av ett servicescape. 

Konsekvenserna av ett heterogent servicescape blir en otydlig bild av företaget 

och dess image, vilket skapar en otydlig position på marknaden (Dedeoğlu et al. 

2015; Nguyen 2006). 

 

5.6. Layout 

Ett servicescapes layout och förmågan att enkelt kunna orientera sig på kontoret 

är viktigt och är en väsentlig del av Servicescape modellen (Wirtz & Lovelock 

2018). I studien framkom att detta var något som respondenterna gärna 

diskuterade och som de ansåg vara viktigt. Samtidigt som Mäklarkontor 2 och 3 

ansågs enkla att orientera sig i ansågs Mäklarkontor 1 vara ganska svårorienterat. 

Anledningen var att receptionen låg långt in i lokalen där den var svår att se. En 

viktig del av ett fastighetsmäklarkontors förmåga att vara lättorienterat är att 

servicedisken finns ganska direkt innanför entrén, eller om en servicedisk 

saknas, bör det vara tydligt vart kunden ska vända sig (Bonfanti et al. 2017). 

Respondenternas svårigheter att orientera sig gjorde dem osäkra vilket bidrog 

till ett försämrat helhetsintryck av företaget. Bonfanti et al. (2017) har dragit en 

viktig parallell mellan hur lättorienterat ett servicescape uppfattas och 
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kundnöjdheten som visats kunna försämras vid en svårorienterad miljö. Teorin 

innebär att fastighetsmäklarkontor bör beakta kundens intressen vid 

utformandet av kontoret för att öka kundvärdet. Kontorsansvarig på 

Mäklarkontor 2 trodde att avskildheten de hade på sitt kontor mellan servicedisk 

och mäklarnas arbetsplatser påverkade kunderna positivt. Under intervjuerna 

med respondenterna uppmärksammades att många uppskattade avskildheten 

och framför allt uppmärksammades en avsaknad av avskildhet på Mäklarkontor 

1. Att vissa respondenter kände sig osäkra när de klev in genom entrén på det 

här kontoret kan till viss del bero på att receptionen låg något dolt och till någon 

del bero på att mäklarna satt i nära anslutning till ingången. Detta medförde att 

vissa saknade en känsla av avskildhet på Mäklarkontor 1. Av respondenterna 

framkom att man som kund kan uppleva att man stör fastighetsmäklarna i deras 

arbete och att detta kan minska benägenheten att ställa frågor samt ta kontakt. 

Samtidigt argumenterades för att det var trevligt med den öppna planlösningen. 

Flertalet respondenter nämnde den öppna planlösningen som någonting 

positivt på Mäklarkontor 1 och 3. Men endast hälften så många respondenter 

benämnde Mäklarkontor 2 som öppet. Då detta kontor gav sju av tio 

respondenter bäst intryck blir tolkningen att respondenterna värderade 

avskildhet och ett lättorienterat servicescape högre än det öppna 

kontorslandskapet. 

 

5.7. Hur ett servicescape används 

Kontorsansvariga hade svårt att beskriva hur de tänkt vid utformandet av 

kontoren och svaren som gavs var otydliga. Många uttryckte att de inte tänkt i 

termer av servicescape tidigare. De var överens om att målet är att påverka 

kunderna positivt med sitt servicescape, dock kunde ingen av de 

kontorsansvariga presentera mer detaljerat hur det skulle gå till i praktiken. 

Kauppinen-Räisänen och Grönroos (2015) visar att konceptet servicescape 

används främst symboliskt för att motivera företags befintliga affärskoncept. 

Det går inte med säkerhet att dra slutsatsen att samtliga mäklarkontors 

servicescape enbart fungerar symboliskt på det här sättet. Däremot har det 

fastställts att företag bör använda sitt servicescape i syfte att förstärka ett starkt 

affärskoncept och hjälpa kunden visualisera snarare än för att motivera ett redan 

befintligt koncept (Lin & Liang 2011; Wirtz & Lovelock 2018). För att belysa 

servicescapets betydelse i företagets ambition att stärka sitt varumärke ställdes 

frågor gällande uppfattningen av företaget och även dess image. Olika attribut 
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och layout i servicescapet skapade varierande uppfattningar om företagen. 

Beskrivande ord som exempelvis professionellt, rörigt och familjärt användes för att 

ge tolkningar om företaget och dess image. Med dessa begrepp görs en tolkning 

att respondenterna även drar slutsatser kring hur företagen arbetar. Med det 

menas att företagets arbetssätt uppfattas synonymt med uppfattningen av 

företaget och även dess image. Med andra ord speglar servicescapet företagets 

arbetssätt vid avsaknad av bemötande från fastighetsmäklare och tidigare 

erfarenhet av tjänsten.  

De val som ett företag väljer att göra gällande den fysiska miljön bör genomsyras 

av syftena med servicescapet (Wirtz & Lovelock 2018). Att ett servicescape kan 

visa på kvalité blir tydligt på Mäklarkontor 2 där de flesta respondenter upplevde 

en hög grad exklusivitet och kvalité. Detta skapar även en position på 

marknaden och är ett sätt för företaget att differentiera sig (Wirtz & Lovelock 

2018). En respondent drog slutsatsen att företaget har högre priser på sina 

tjänster. Det konstateras därför att ett servicescape kan påverka uppfattningen 

om prisbilden och denna är inte alltid korrekt. Två av fastighetsmäklarkontoren 

som var med i studien tillhörde franchisekedjor. Kontorsansvariga uppgav att 

vissa delar av servicescapet styrdes av kedjan (exempelvis färgsättning och 

möblemang) medan andra delar fick utformas fritt. Inom 

fastighetsmäklarbranschen förekommer franchise konceptet och det blir därför 

viktigt för huvudkontoret att ge kedjans kontor direktiv för hur ett bra 

servicescape skapas (Kauppinen-Räisänen och Grönroos 2015). 

 

5.8. Estetik 

Något som är värt att nämnas är att det enda kontoret som uppgav att de enbart 

fokuserat på det estetiska vid utformandet av kontoret och att funktionaliteten 

hade kommit mer efterhand, var mest omtyckt av respondenterna. 

Mäklarkontor 1 hade fokuserat mest på funktionalitet och Mäklarkontor 3 hade 

implementerat båda delarna vid utformandet, men Mäklarkontor 2 var enda 

kontoret som enbart fokuserat på estetik. Detta ger en indikation om att det 

estetiska är viktigt för kunden. Det estetiska fungerar på ett intresseväckande 

sätt och har förmågan att göra kunden nyfiken på företaget och dess tjänster. 

Kundens positiva upplevelse av kontorets estetiska utformning är en väsentlig 

komponent i företags strävan efter att skapa sig en unik position på marknaden 

(Bitner 1992; Mattila & Wirtz 2001). Detta skapar värde för kunden som 

kommer känna trygghet i företagets affärskoncept. 
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Något som många respondenter kommenterade var avsaknaden av gröna inslag, 

särskilt på Mäklarkontor 1 och 3. Respondenterna skulle önskat fler växter och 

blommor på dessa kontor och en respondent påpekade att växter gör väldigt 

mycket för lugnet. Enligt Ikei et al. (2014) stämmer detta då blommor och växter 

har en förmåga att minska stress och skapa en lugnande känsla. Det är därför en 

bra idé att ha växter och blommor på ett mäklarkontor för att skapa lugn hos 

kunderna. En fastighetsaffär är en väldigt stor och komplex affär, vilket kan 

bidra till viss osäkerhet om kunden inte är van vid processen, då kan 

servicescapet skapa ett lugn som gör kunden mer avslappnad (Ikei et al. 2014; 

Milliman 1986; Yildirim et al. 2011).  

 

5.9. Servicescape påverkan på kunder 

Studiens resultat påvisar att servicescape har en stark påverkan på kundens 

upplevelse. Kunder använder, precis som Bitner (1992) samt Wirtz och 

Lovelock (2018) visar i sina studier, ledtrådar för att beskriva sin uppfattning 

om företaget. Ett exempel på en ledtråd är när många respondenter påpekade 

att det finns en enhetlighet i servicescapet och det gav respondenterna intrycket 

att det var ett professionellt företag. Resultatet visade att kunder gör en 

utvärdering där de bedömer företagets förmåga att leverera tjänsten på ett 

önskvärt sätt, vilket bekräftas av Wirtz & Lovelock (2018). Detta var tydligt i 

motiveringarna som gavs när respondenterna blev tillfrågade om sitt 

helhetsintryck. Ett sämre upplevt servicescape gav ett oprofessionellt intryck 

och företagen beskrevs då av respondenterna som mindre förtroendeingivande. 

Namasivayam och Mattila (2007) genomförde en studie som bekräftade denna 

studies resultat då dåligt underhållna eller undermåligt utformade servicescape 

påverkade kunder negativt. Majoriteten av respondenterna fick ett rörigt intryck 

av ett sådant servicescape. Respondenterna fick överlägset bäst helhetsintryck 

av Mäklarkontor 2 där kontorets servicescape ansågs välskött och genomtänkt.  

 

5.10. Russell´s Model of Affect 

Besökarnas upplevelse när de befann sig på de olika kontoren skilde sig åt, men 

det fanns också många likheter. Respondenternas subjektiva och känslomässiga 

svar utmärktes av beskrivningar som exempelvis nyfiken, oinspirerad, lugn och 

tillfreds. I ett försök att applicera Russell´s Model of Affect på respondenters svar 

framgår att de flesta befinner sig i zonen som representerar den avslappnande 
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miljön (Wirtz och Lovelock 2018). Detta utmärks av att respondenterna uppgav 

att de kände sig lugna, tillfreds, trygga, hemmastadda och kanske allra främst 

avslappnade. En tolkning görs av kontorsansvarigas svar, som innebär att det är 

önskvärt för kunderna att befinna sig i den här zonen. Det ska nämnas att 

kontorsansvariga inte uttryckligen nämner att kunderna bör känna sig 

avslappnade i miljön. Istället tolkas att deras önskan om att kunderna ska 

uppleva miljön som trevlig, välkomnande och inbjudande som att detta faller 

under kategorin avslappnande miljö. Det uppmärksammas också att 

respondenterna kan närma sig zonen för den plågsamma miljön (Wirtz och 

Lovelock 2018) i vissa kontorsmiljöer. De flesta respondenter som närmade sig 

den här zonen var de som upplevde Mäklarkontor 1 som väldigt rörigt och 

stökigt. Det fanns även en respondent som kände sig väldigt obekväm på 

Mäklarkontor 2 och som kan beskrivas närma sig den plågsamma zonen i och 

med personens känsla av obehag. På ett av kontoren närmade sig vissa 

respondenter zonen benämnd som den tråkiga miljön då respondenterna 

beskrev miljön som tråkig och mörk (Wirtz och Lovelock 2018). Vissa 

respondenter närmar sig även den spännande miljön då de besöker 

Mäklarkontor 2 och upplevelsen beskrivs med ord som till exempel nyfiken 

(Wirtz och Lovelock 2018). De använder också ord som modernt och exklusivt 

vilket också tolkas som att respondenterna rör sig närmare denna zon. Det finns 

ett samband mellan estetiken som stod i fokus vid utformandet av kontoret och 

respondenternas positiva upplevelser av servicescapet. Genom påkostade och 

exklusiva materialval vill kontorsansvarig spegla en bättre och mer kvalitativ 

tjänst. Med den här spännande miljön når kontorsansvarigas budskap fram till 

besökarna och ger en önskvärd uppfattning om företaget och dess kvalitativa 

tjänster.  

 

5.11. Servicescapets tre syften 

Message creating medium handlar om att kommunicera ett budskap till kunden 

(Kankam-Kwarteng & Amoateng 2016; Wirtz et al. 2012). Dessa budskap 

varierar mellan fastighetsmäklarkontoren och vissa kontors budskap 

uppfattades tydligare av besökarna. Kontorsansvarig på Mäklarkontor 3 vill 

förmedla ett lantligt och hemtrevligt budskap och majoriteten av 

respondenterna uppfattade kontorets servicescape på ett önskvärt sätt. Temat 

på kontoret var tydligt genom möblemang och inredning samt färgsättning som 

i sin tur kommunicerade ett tydligt budskap. På Mäklarkontor 1 nådde 
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budskapet fram delvis då vissa respondenter uppfattade kontoret som modernt 

medan kontorsansvarigs ambition var att uppfattas som moderna och 

nytänkande. Det kan bero på att deras servicescape är väldigt neutralt och 

standardiserat utformat som i sin tur gjorde att respondenterna uppfattade 

företaget som mindre nytänkande. En respondent beskrev det som en 

stereotypisk mäklarverksamhet.  

Attention creating medium handlar om att differentiera sig mot sina 

konkurrenter och attrahera kunder från valda marknadssegment (Kankam-

Kwarteng & Amoateng 2016; Wirtz et al. 2012). Detta gör Mäklarkontor 3 bra 

och det kan bero på deras nisch att förmedla gårdsfastigheter. En parallell kan 

dras till message creating medium då ett tydligt budskap förmedlas till kunden 

när denne vistas i lokalen. Resterande fastighetsmäklarkontor har flera 

marknadssegment och använder inte utmärkande element i sitt servicescape. 

Men attention creating medium handlar om att attrahera ett specifikt 

kundsegment och att ha ett neutralt utformat servicescape möjliggör också en 

bred målgrupp (Kankam-Kwarteng & Amoateng 2016; Wirtz et al. 2012). 

Mäklarkontor 2 har dock en mer modern inredning vilket hjälper dem att 

differentiera sig mot sina konkurrenter. Huruvida detta eventuellt skulle kunna 

attrahera en annorlunda målgrupp är inte ett ämne som berörs i denna uppsats 

och skulle kunna utforskas vidare. Samtliga kontor använder färgsättning i sitt 

servicescape och företagets profilfärger, som används bland annat i logotypen, 

framhävs tydligt. Detta gör att kunden kan skapa en koppling mellan företag 

och servicescape. 

Effect creating medium innebär att ljud, dofter, färger och andra symboler 

används för att framkalla olika beteenden (Kankam-Kwarteng & Amoateng 

2016; Kotler 1973; Wirtz et al. 2012). Beteenden framkallas av känslor 

(Mehrabian & Russell 1974) och exempel på detta kan vara en känsla av 

tillförlitlighet eller professionalitet. En respondent fick av den blå fondväggen 

ett intryck av att här fattas beslut. Detta gav i sin tur ett professionellt intryck 

vilket kommer leda till ett visst beteende (Mehrabian och Russell 1974). 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva vad som har betydelse för 

kundens upplevelse när kunden fysiskt besöker ett fastighetsmäklarkontor och 

hur ett servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett 

fastighetsmäklarföretag. Gjorda analyser överensstämmer till stor del med 

tidigare forskning och uppsatsen har kunnat konstatera att samma teorier och 

teoretiska modeller går att applicera på fastighetsmäklarföretag och liknande 

företag som erbjuder komplexa och relativt dyra tjänster. Det har konstaterats 

att ett fastighetsmäklarföretags servicescape påverkar kundernas känslor och 

upplevelser av servicekvalitén. Vidare har konstaterats att upplevelsen kunden 

får av tjänstemiljön kan ha betydelse för personens uppfattning om företaget 

(Baker et al. 1994; Dedeoğlu et al. 2015; Nguyen 2006). 

En slutsats som dragits är att kontorsansvariga inte gjort några större 

övervägande kring servicescapen vid utformandet av kontoren. Detta var en 

oväntad upptäckt eftersom servicescape är ett område där mycket forskning 

finns tillgänglig (Wirtz & Lovelock 2018). Prioritet har fokuserats på de 

anställdas roll i att ge kunderna ett välkomnande intryck. Denna empiriska 

undersökning har visat att ett servicescape kan förse kunder med ett 

välkomnande intryck utan interaktion med anställda. 

En kund påverkas av ett servicescape på flera olika sätt. Inledningsvis uppstår 

olika känslor som därefter kan påverka kundens beteende (Mehrabian & Russell 

1974). Miljömässiga faktorer som kan påverka känslor är allt från ordning och 

reda till ljus- och färgsättning samt möblemang och inredning (Kim & Moon 

2009). Samma faktorer har även påvisats ha betydelse en kunds syn på 

fastighetsmäklarföretaget och de tjänster som levereras. Ordning och reda var 

ett etablerat koncept som ansågs viktigt av kontorsansvariga. Detta var även ett 

område som har visat sig viktigt för kunder och som påverkar en kunds syn på 

företagets förmåga att leverera dess tjänster (Dong & Siu 2013; Lam et al. 2011). 

Kunder påverkas även starkt av ett kontors enhetlighet och hur lättorienterad 

miljön är (Bonfanti et al. 2017). Att ha en tydlig servicedesk och att ha en 

enhetlighet i främst färger och möblemang är en grundläggande beståndsdel. 

Ytterligare en slutsats som dragits av studiens resultat är att 

fastighetsmäklarkontor som inretts med modernare stil uppfattades som mer 

professionellt jämfört med kontor som hade ett mindre modernt servicescape. 

Det har även konstaterats att kontor med neutrala färger utan utstickande 
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element kan uppfattas som standardiserat, vilket ger ett negativt intryck i den 

mening att företaget uppfattas som mindre nytänkande. 

 

6.1. Kunskapsbidrag och vidare forskning 

I uppsatsen har relevanta teorier och slutsatser kring vad som värdesätts i ett 

servicescape presenterats. Dessa slutsatser kan vara vägledande i 

fastighetsmäklarföretags ambitioner att utforma ett lämpligt servicescape. 

Studien har gett en insikt i att det råder bristande kunskap inom området 

servicescape hos fastighetsmäklarföretag. Det har även konstaterats att tidigare 

forskning inom området servicescape går att applicera på 

fastighetsmäklarbranschen vilket stärker antagandet om att befintlig teori även 

går att applicera på liknande branscher inom tjänstesektorn. Osäkerhet finns 

kring kundpåverkan gällande kombinationen av den fysiska miljön, de anställdas 

personliga bemötande och betydelsen av andra närvarande kunder. Vidare 

forskning bör genomföras som studerar vilket som har störst betydelse för 

kunden och hur enskilda element inom respektive område påverkar kunden. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - Intervjuguide kontorsansvariga 

  

1. Tror ni kunderna påverkas av miljön på kontoret? 

2. På vilket sätt tror ni att de påverkas? 

3. Vad vill ni förmedla med ert servicescape till kunderna? 

4. Tänkte ni på något speciellt när ni utformade kontoret? 

5. Är det något som ni tycker saknas? 

6. Hur gjorde ni ert färgval för kontoret? 

7. Hur har ni tänkt med möbleringen, former och storlekar? 

8. Vad tycker ni om att ha musik på kontoret? 

9. Tänkte ni på det estetiska och/eller funktionella när ni utformade 

kontoret?  

10. För vem gjorde ni de valen, för er eller kunden? 

11. Hur tror ni att servicescapet kan forma kundernas uppfattning om er som 

fastighetsmäklarfirma? 
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8.2. Bilaga 2 - Intervjuguide presumtiva kunder 

 
Instruktion (uppläses utanför första kontoret): 
”Vi kommer nu gå runt på tre olika fastighetsmäklarkontor där du kommer få 
ett antal frågor. Det kommer bli som en kort intervju på ca 15 minuter per 
kontor som jag spelar in. När vi kommer in på kontoren kommer inte 
fastighetsmäklarna prata med oss och det är för att vi har bett dem att låta bli 
så att du inte ska få ett intryck utav dem utan endast av den fysiska miljön, de 
är alltså inte otrevliga på något vis. Vi kommer gå runt i lokalen någon minut 
så att du får se allt och sen kommer jag ställa frågorna. Och jag vill be dig vara 
ärlig och utförlig i dina svar då företagen har bett om feedback.” 
 
På kontoret: 

1. Ålder? (endast första kontoret) 

2. Kön? (endast första kontoret) 

 
3. Har du varit i kontakt med företaget tidigare? Eller har du hört talas om 

dem? 

4. Vad har du då hört eller själv fått för uppfattning om företaget? 

5. Är det första gången du besöker det här fastighetsmäklarkontoret? 

 
6. Vilken är din första tanke när du kommer in i den här miljön? 

7. Beskriv ljussättningen – hur får den dig att känna dig?  
(Hjälpord: styrka, placering) 

8. Beskriv färgsättningen – hur får den dig att känna dig?  
(Hjälpord: behaglig, obehaglig, stark, svag) 

9. Beskriv möblemang och inredning – hur får den dig att känna dig?  
(Hjälpord: hemtrevligt, sterilt, professionellt) 

10. Beskriv med känslor hur du känner dig i miljön. 

11. Vad tycker du om den här miljön? 

12. Känner du att det är något som saknas i miljön?  
(Hjälpord: möblemang, ljussättning, färgsättning, utrymmen, inredning) 

13. Är det något speciellt du reagerar särskilt på? 

14. Vad får du för intryck av företaget när du står här i deras lokal?  
 (Hjälpord: seriöst, oseriöst, trevligt, stelt, jordnära) 

 
Efter att samtliga 3 kontor har besökts (frågorna ställs utanför sista 
kontoret): 

1. Vilket kontor gav dig bäst känsla? 

2. Varför? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


