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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla de resenärer vid Göteborgs järnvägsstation som ställde 
upp på intervjuer och gjorde därmed denna undersökning möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår kontaktperson vid Jernhusen AB som har hjälpt oss med våra 
funderingar över hur deras bransch fungerar. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Carolina Camén och Markus 
Fellesson som har hjälpt oss och svarat på våra funderingar. De har varit ett stort 
stöd under arbetets gång.  
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Tiina Kinnunen Henning H. Wibrån 



Sammanfattning 
 
Vår kandidatuppsats syftar till att undersöka stations- samt väntsalsmiljön vid 
Göteborgs järnvägsstation. Vi har valt att genom en kvalitativ undersökning belysa 
hur affärs- och turistresenärerna upplever stationsmiljön samt vilka behov de har. 
Göteborgs resecentrum har idag omkring 40 000 besökare varje dag, vilket ställer 
stora krav på tjänstemiljön som förvaltas av Jernhusen AB. Väntsalsfunktionen på 
stationen sköts av ett dotterbolag till Jernhusen AB som heter SRAB.  
 
Många av affärs- och turistresenärernas behov är gemensamma, som till exempel  
behovet av toaletter, matställen och sittplatser. Hos turistresenärer kan även andra 
behov dyka upp, som till exempel att lätt kunna göra sig av med bagage samt 
information om staden och dess sevärdheter. En målgrupp som affärsresenärer har 
ett större behov av en arbetsvänlig miljö än många andra resenärer. 
 
En tjänstemiljö som lyckas tillfredsställa resenärerna medför att resenären spenderar 
mer tid i väntsalen och därmed kan även mer pengar bli spenderas. Tjänstemiljön 
påverkar även till hur nöjd en kund blir med en tjänst. Om stationsmiljön är alltför 
oattraktiv kan det leda till att resenären blir missnöjd och därmed kan hela 
resenärens reseupplevelse försämras.  
 
Alla de resenärer som vi intervjua vid järnvägsstationen i Göteborg är mycket positivt 
inställda till den. Resenärerna anser att stationen har en av de bättre 
stationsmiljöerna i Sverige. Det som de anser positivt med stationen i Göteborg är att 
tjänstemiljön är genomtänkt och att den uppfyller nästan alla deras behov. De 
viktigaste funktionerna för en väntsalsmiljö är enligt resenärerna att det finns caféer, 
kiosker samt restauranger. Vilket är något som Göteborgs järnvägsstation har gott 
om. Dock finns en del saker som kan förbättras, som till exempel en mer avdelad 
miljö med lägre ljudnivå samt bekvämare sittplatser. Detta är exempel på 
kvalitetshöjande faktorer som skulle göra resenärernas väntan mer gemytlig.  
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1. Inledning 
 
I uppsatsens inledande avsnitt börjar vi med att studera problemområdet som utgör 
studiens bakgrund. Vi presenterar därefter studiens syfte samt de frågeställningar 
som vi har utgått ifrån.  

1.1 Problemområde 
 
Göteborgs resecentrum har omkring 40 000 resenärer och besökare varje dag. Där 
finns många olika typer av resenärer och de har olika behov och förväntningar på 
stationsmiljön som förvaltas av Jernhusen AB. Dotterbolaget SRAB har till uppgift att 
tillfredsställa de olika resenärernas behov av service i väntsalsmiljön1. Målgrupper 
som affärs- och turistresenärer befinner sig i väntsalen av samma anledning, det vill 
säga för att åka tåg. De har ofta samma grundbehov av stationsmiljön, men de har 
även vissa specifika behov som skiljer dem åt. Kan järnvägsstationen i Göteborg 
tillfredsställa dessa två olika målgruppers behov?  
 
Vi har valt att studera hur affärs- och turistresenärerna upplever stationsmiljön på 
Göteborgs järnvägsstation, samt vilka behov dessa resenärer har. Många 
funktionella behov är gemensamma för alla resenärer, som till exempel behovet av 
toaletter, matställen och någonstans att sitta. Men en målgrupp som turister kan 
även ha andra behov som till exempel att lätt kunna göra sig av med bagage samt 
information om staden och dess sevärdheter. En målgrupp som affärsresenärer har 
ett större behov av en arbetsvänlig miljö än många andra resenärer (Hultgren 2002).  
 
Väntsalsfunktionen är en del av tjänsteprocessen med att åka tåg. Syftet med en 
tjänst är att uppfylla kundens förväntningar samt tillgodose kundernas olika behov 
(Echeverri & Edvardsson 2002). Tjänsteprocessens synliga delar, den fysiska 
tjänstemiljön, är av stor betydelse för kundupplevelsen samt kundtillfredsställelse av 
tjänsten (Lovelock & Wirtz 2004). För att kunna tillfredsställa resenärerna är 
Jernhusen AB beroende av kundens definition av kvalitet (Echeverri & Edvardsson 
2002). Det har tidigare gjorts kvantitativa undersökningar om tjänstemiljön på andra 
järnvägsstationer, vi vill nu att resenären med egna ord ska kunna berätta om hur 
den upplever stationsmiljön. Om väntsalsmiljön är dålig kan det påverka hela 
kundens upplevelse av att åka tåg. Kunderna bygger även deras kvalitetsuppfattning 
på tidigare erfarenheter (Echeverri & Edvardsson 2002). Om en kund har haft dåliga 
erfarenheter av väntsalar kan de undvika vid nästkommande resor att besöka 
väntsalen.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Vi vill med denna kandidatuppsats ge läsaren en uppfattning om hur två olika 
målgrupper upplever väntsalen i Göteborg. Som målgrupper har vi valt turist- och 
affärsresenärer, eftersom de har olika behov av väntsalsmiljön. Vi vill att 
resenärerna med egna ord ska kunna berätta om hur de upplever stationsmiljön 
därav har vi använt oss av öppna intervjuer där resenärerna fritt kan svara på 

                                                 
1 www.jernhusen.se 

www.jernhusen.se
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frågorna. Vi vill undersöka hur turist- samt affärsresenärerna upplever Göteborgs 
järnvägsstation och om den uppfyller deras behov.  
 
I uppsatsen har vi för avsikt att granska dessa frågor: 

 
 Hur upplever turist- och affärsresenärerna stationsmiljön? 
 Uppfyller väntsalarna de olika målgruppernas behov?  
 Hur viktigt är det med en attraktiv väntsal för reseupplevelsen? 
 Vad är bra i väntsalarna och vad kan förbättras? 
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2. Bakgrundsinformation 
 
I det här avsnittet beskriver vi Jernhusen AB samt SRAB som verksamheter. Vi har 
även med en karta samt beskrivning över Göteborgs järnvägsstation.   

2.1 Jernhusen AB 
 
Jernhusen AB bildades 2001 då de förvärvade en del av SJ:s fastigheter. Idag äger 
Jernhusen 133 järnvägsstationer runt om i Sverige som de tillhandahåller åt olika 
operatörer. Företaget har en stor roll inom kollektivtrafiken i Sverige genom att 
utveckla attraktiva stationer åt trafikoperatörers resenärer. Syftet med verksamheten 
är att tillgodose resenärernas behov av service samt trygghet på stationerna. I takt 
med att antalet resenärer ökar blir det större krav på Jernhusen AB att utveckla 
stationerna. Det är efterfrågan av bland annat butiker, caféer och restauranger som 
ökar och det är Jernhusen AB:s huvudroll att möta den ökade efterfrågan 2. 
 

Jernhusen AB:s affärsidé: 
Vi tillvaratar potentialen i våra fastigheter längs den svenska 
järnvägen genom att utveckla attraktiva stationer, kontor och 
verkstäder åt våra hyresgäster och för resenärerna3. 

Jernhusen AB:s vision: 
Att vara världsledande inom utveckling och kommersialisering 
av stationer och verkstäder4. 

Attraktiva och välkomnande väntsalar bidrar till ökat kollektivt resande. Men det 
räcker inte med att stationer och väntsalar är trivsamma och trygga, de måste även 
hållas hela och städade. Kringtjänster som städning, bevakning, skyltning, 
förvaringsboxar samt toaletter är också sådant som gör en väntsal mer attraktiv, och 
det är något som Jernhusen AB värnar om. Genom detta kan Jernhusen AB erbjuda 
tåg- samt bussoperatörer efterfrågade väntsalar5.  

2.1.1 Svenska reseterminaler  
 
Svenska reseterminaler, som förkortas SRAB, är ett helägt dotterbolag till Jernhusen 
AB. De har fått i uppdrag av staten att tillhandahålla väntsalsfunktionen till 
kollektivtrafiken. Detta eftersom väntsalarna ska vara konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande. Alla tågoperatörer ska ha rätt att låta sina resenärer vistas i 
väntsalarna. SRAB hyr ut väntsalar samt tillhörande servicetjänster till olika 
trafikoperatörer som i sin tur erbjuder dessa till sina resenärer. För att täcka SRAB:s 
kostnader betalar operatörerna en stationsavgift som inkluderar vissa kringtjänster. 
SRAB tar endast betalt för de kostnader som krävs för en trivsam och trygg 

                                                 
2 www.jernhusen.se  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

www.jernhusen.se
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väntsalsmiljö, därmed är inte bolaget vinstinriktat. SRAB är hyresgäst i 133 väntsalar 
i Sverige som ägs av Jernhusen AB samt 17 privata eller kommunala väntsalar6.  

2.2 Göteborgs järnvägsstation 
 
Centralstationen i Göteborg är en av Jernhusens senaste ombyggda 
järnvägsstationer. I december 2003 invigdes det nya Centralhuset, som tillsammans 
med Centralstationen och Nils Ericson Terminalen utgör ett resecentrum7. Göteborgs 
resecentrum har omkring 40 000 resenärer och besökare varje dag8. Det går flera tåg 
om dagen till de flesta städerna i Sverige men även till många städer i Norge. Från 
stationen går det, förutom tåg, även bussar och spårvagnar. Det finns restauranger, 
caféer, butiker och kontor på stationen. Det finns även servicefunktioner som 
bankomat, förvaringsboxar, växlingskontor, biluthyrning och ett Internetcafé. Den 
som har en bärbar dator kan även koppla upp sig till Internet via den. I anslutning till 
resecentrumet finns även ett hotell9. 
 
 

 
 

Bild från http://www.resplus.se 
 
 
Göteborgs resecentrum är centralt belägen i Göteborg och består av tre olika delar 
som är sammanbyggda. Längst till söder ligger det Centralstationen. Där finns bland 
annat SJ resebutik med biljettförsäljning och kundservice, SJ biljettautomater samt 

                                                 
6 www.jernhusen.se 
7 www.resplus.se 
8 www.jernhusen.se 
9 www.resecentrumgoteborg.se 

http://www.resplus.se
www.jernhusen.se
www.resplus.se
www.jernhusen.se
www.resecentrumgoteborg.se
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SJ Lounge10. Resenärerna som reser i första klass med SJ har tillträde till SJ 
Lounge. Där kan resenärerna arbeta, läsa tidningar, äta samt dricka. Även 
konferensrum finns att boka11. I Centralstationen finns även restauranger, caféer, 
biluthyrning och butiker. I mitten ligger Centralhuset och där finns bland annat 
toaletter, restauranger, caféer, kiosker och butiker. Längst i norr är bussterminalen 
belägen. Väster om stationen ligger Nordstan som kan nås från stationen via en 
gångtunnel12.  
 
 
 
 

    
 
1 2 
 
 

    
 
3 4 (Bild 4: www.resecentrumgöteborg.se)  
 
Bild 1, 2 och 3 visar Centralhuset. Bild 4 visar bagageinlämningen. På bild 4 visas 
även ett exempel på hur skyltarna på stationen ser ut. 

                                                 
10 www.resplus.se 
11 www.sj.se 
12 www.resplus.se 

www.resecentrumg
www.resplus.se
www.sj.se
www.resplus.se
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    3. Metod  
 
I detta avsnitt redogör vi för vilka tillvägagångssätt, beslut samt de begränsningar 
som har gjorts i arbetet. Val av metod har gjorts med hänsyn till undersökningens 
syfte, vilket är att ge en uppfattning om hur två olika målgrupper upplever 
tjänstemiljön vid Göteborgs järnvägsstation.  
 

3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa undersökningsmetoden när vi gör vår 
undersökning av tjänstemiljön vid Göteborgs järnvägsstation. Detta för att kunna få 
en djupare syn på hur två olika målgrupper upplever samma slags tjänstemiljö än vad 
som är möjligt vid en kvantitativ undersökning. Enligt Kvale (1997) är syftet med en 
kvalitativ undersökning att få en klar beskrivning av respondenten med dennes egna 
ord. Kvale använder sig av ett citat från Spradley (1979) som på ett bra sätt beskriver 
vad intervjuaren vill få ut av intervjun.  
 

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du 
vet på det sätt som du vet. Jag vill förstå meningen i din 
upplevelse, gå i dina skor, uppleva ting som du upplever 
dem.” 

 

Citat s. 117. Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 
Studentlitteratur 

 
Vi vill inte undersöka i vilken utsträckning eller frekvens något förekommer, det som 
är intressant för oss är hur resenärerna upplever situationen av att befinna sig i en 
väntsal. Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, bör ett 
kvantitativt angreppssätt användas. Men om frågeställningen däremot handlar om att 
förstå eller att hitta ett mönster passar det kvalitativa angreppssättet bäst. Val av 
metod för undersökningen ska alltså ske med anknytning till frågeställningen (Trost 
2005).  
 
Den kvantitativa metoden genomförs genom frågeformulär där det finns fasta 
svarsalternativ. Insamling av information på det här sättet är starkt formulerad på 
förhand vilket begränsar respondentens svarsmöjligheter. Den kvalitativa metoden är 
ett öppet samtal, oftast om ett specifikt ämne, mellan respondent och undersökare. 
Vid den här metoden finns få begränsningar för de svar som respondenten kan ge. 
Undersökaren har vid kvalitativa undersökningar större möjligheter att tolka den 
information som ges och kan därefter vara flexibel med sina undersökningsfrågor 
(Jacobsen 2002). 
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3.2 Insamling av information 
 
Undersökningen som vi har genomfört bygger både på primärdata samt 
sekundärdata. Teorin och bakgrundsinformationen bygger på sekundärdata. Där har 
vi använt oss av artiklar, forskningsrapporter, litteratur samt Internet. Vid 
sekundärdata är det inte forskaren som samlar in data direkt från källan, utan han 
använder sig av data som sedan tidigare är insamlade av andra forskare för andra 
ändamål (Björklund & Paulsson 2003). Den information som vi har samlat in genom 
intervjuer är primärdata och den kan vi kontrollera så att den är relevant till vår 
undersökning. Primärdata är den data som forskaren samlar in för första gången. 
Datainsamlingen kan ske genom observationer, intervjuer samt frågeformulär 
(Björklund & Paulsson 2003). Intervjuerna bygger på frågor som är anpassade efter 
undersökningens syfte och har samlats in genom intervjuer med tågresenärer i 
väntsalen vid Göteborgs järnvägsstation. Genom att använda oss av både 
primärdata och sekundärdata kan datainsamlingen ge stöd och styrka de argument vi 
kommer fram till, men de kan även användas för att ställa olika argument mot 
varandra (Jacobsen 2002). 
 
När den kvalitativa undersökningsmetoden används finns tre alternativ för 
datainsamling: 

 Öppna individuella intervjuer 
 Gruppintervjuer 
 Dokumentundersökning 

(Jacobsen 2002) 
 
Vi har använt oss av öppna individuella intervjuer där frågeställningarna är 
övergripande och har öppna svarsalternativ där respondenten fritt kan svara på 
frågorna. Öppna intervjuer är användbara när det är relativt få enheter som 
undersöks och när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger. Vi har 
dock använt oss av vissa stödfrågor för att kunna hålla igång konversationen samt ge 
en bra struktur på intervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) bör en öppen intervju inte 
vara helt ostrukturerad. Det bör finnas en översikt om vilka ämnen som ska 
behandlas under intervjun för att säkerställa att rätt information kommer fram.   
 
Intervjuerna genomfördes genom konversationer med respondenter på 
järnvägsstationen. Under intervjuerna antecknade en av oss och samtalet spelades 
även in på band för att vi inte skulle missa något viktigt. Efter intervjuerna lyssnade vi 
först igenom materialet var för sig och gjorde stödanteckningar. Sedan satte vi oss 
tillsammans för att gå igenom inspelningarna igen och skriva ner i punktform det som 
vi båda tycker var mest väsentligt. För att läsaren av uppsatsen på ett enklare sätt 
ska kunna hänga med våra resonemang har vi valt att använda oss av vissa citat och 
förklaringar i empirin och analysen.  
 
Efter att ha intervjuat några resenärer gjorde vi en paus för att se vilken data vi fått in, 
samt kontrollera om vi behövde ändra på några av intervjufrågorna för att få in mer 
informativa synpunkter. Den kvalitativa metoden är mycket flexibel eftersom vi kan 
analysera data efter hand vi får in den, och utifrån denna analys kan den fortsatta 
datainsamlingen ändras (Jacobsen 2002). Björklund och Paulsson (2003) säger att 
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vid kvalitativa undersökningar kan ämnesområdena vara bestämda men frågorna 
formuleras efterhand med hänsyn till respondenternas svar på tidigare frågor.  

3.3 Utformning av intervjufrågor  
 
Vi valde att utforma intervjufrågorna utifrån i förväg bestämda ämnen, för att sedan 
kunna analysera dessa i förhållande till undersökningens syfte. Intervjuer kan 
struktureras olika mycket beroende på hur undersökningen är utformad (Darmer & 
Freytag 1995). Vi har valt att strukturera upp olika frågor som respondenten kan 
prata fritt runtomkring. Vi har dock även valt att använda oss av ett antal stödfrågor, 
eftersom vi anser att det kan vara svårt för respondenten att sväva ut så mycket som 
vi vill runt om ämnet, vilket också Kvale (2001) rekommenderar.  
 
Med standardisering menas i vilken omfattningen frågorna är desamma och 
situationen är likadan för alla intervjuade (Trost 2005). Vi har använt oss av en låg 
grad av standardisering där vi formulerat oss efter den intervjuades språkbruk, 
frågornas ordning har blivit olika beroende på hur de passar och följdfrågorna har 
formulerats beroende av hur respondenten tidigare har svarat.  
 
Enligt Trost (2005) kan de inledande frågorna i intervjun vara avgörande för hur 
resten av intervjun kommer att flyta. Det är viktigt att den intervjuade får ett 
förtroende för intervjuaren. En intervju ska börja med specifika och jordnära frågor. Vi 
började intervjuerna med några grundläggande frågor, till exempel varför 
respondenten befinner sig på järnvägsstationen och hur länge respondenten har varit 
där. Sedan kom vi in på några öppna frågor om väntsalsmiljön på järnvägsstationen 
för att sedan avsluta med en avrundande fråga om deras helhetsintryck av väntsalen. 
Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  
 
Innan vi åkte till Göteborg för att utföra intervjuerna genomfördes testintervjuer vid 
Karlstads järnvägsstation. Detta för att få feedback om frågorna var oklara samt om 
vi fick svar på det vi önskade. Genom testintervjuerna kom vi fram till att flertalet av 
respondenterna gärna ger korta svar. Därav måste vi försöka hålla igång 
konversationerna genom att bli bättre på att ställa följdfrågor som får respondenten 
att tänka till lite extra. Dock fanns en del undantag då några av respondenterna gav 
mycket utförliga svar på våra frågor. Några dagar efter testintervjuerna kände vi oss 
klara för att åka till Göteborg för att genomföra de riktiga intervjuerna.  

3.4 Val av undersökningsfall 
 
Vissa begränsningar har fått göras i undersökningen då det är omöjligt att intervjua 
alla tågresenärer. Vi har bestämt oss för två olika målgrupper som respondenter, 
turist- samt affärsresenärer. Detta för att få två olika gruppers syn på hur de upplever 
stationsmiljön. Både turist- och affärsresenärer befinner sig ju på järnvägstationen för 
att åka tåg men har olika anledningar till att resa, och därav kan de ha olika behov på 
stationsmiljön. Vi valde turister eftersom järnvägsstationen är det första som 
turisterna ser när de kommer till en ny stad. Det är där deras statsvistelse börjar och 
det är även där som de letar efter den första informationen om staden (Hultgren 
2002). Anledningen till att vi valde affärsresenärer är för att de har andra behov än 
andra resenärer eftersom de reser i tjänsten, vilket innebär att de har behov av en 
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mer arbetsvänlig miljö. Vi vill se hur turist- samt affärsresenärerna upplever 
Göteborgs järnvägsstation och om den uppfyller deras olika behov. 
 
Det finns många andra målgrupper som skulle vara intressanta för denna 
undersökning, som till exempel pendlare, funktionshindrade, barnfamiljer och 
pensionärer. På grund av tidsbrist och att det till exempel kan vara svårt att fånga en 
målgrupp som pendlare har vi fått begränsa oss. Tidigare undersökningar visar på att 
de flesta pendlare befinner sig på stationen endast noll till tio minuter innan tåget 
avgår (Andersson et al. 2006). Vår typ av undersökningssätt medför även att 
resenärerna måste kunna avsätta en viss tid till vår undersökning. Därav har vi gjort 
en bedömning av att turist- samt affärsresenärer är de målgrupper som lämpar sig 
bäst för vår undersökning.  
 
Vi har i denna undersökning valt att intervjua 23 resenärer. Detta eftersom det är 
lämpligt vid problemsökande undersökningar att räkna med ungefär 20 
undersökningsfall. Detta för att undgå att varje enskild respondent uppfattas som ett 
specialfall (Winter 1992). Anledningen till att vi valde att intervjua 23 personer är att 
efter ett tag kände vi att respondenternas svar började bli likartade. Vi fick ingen ny 
information utan kände att vi fått den information vi behövde. Undersökningsfall som 
har valts ut i denna undersökning är turist- samt affärsresenärer i väntsalen vid 
Göteborgs järnvägsstation. Tillsammans med vår kontaktperson på Jernhusen har vi 
kommit överens om att hålla intervjuerna på Jernhusens del av stationen, vilken är 
Kompasshallen i stationshuset. För att kunna nå målgruppen turister försökte vi välja 
ut resenärer som såg ut att ha mycket bagage. Som vi tidigare nämnt i 
bakgrundsinformationen (2.2) har affärsresenärer som reser i första klass med SJ 
tillträde till speciella lounger där de kan jobba, äta, dricka och läsa tidningar. För att 
inte störa affärsresenärerna har vi tillsammans med vår kontaktperson kommit 
överens om att försöka fånga affärsresenärer som håller till utanför loungerna. 
Genom att studera olika resenärer försökte vi välja ut tänkbara respondenter som 
kan tänkas vilja medverka i en intervju. När vi väl valt ut en tänkbar respondent 
började vi med att berätta syftet med uppsatsen och intervjun för att skapa intresse 
hos den tänkbara respondenten av att medverka i undersökningen.  
 
De 23 respondenterna i denna undersökning är mellan 18- 83 år. Vi intervjuade 14 
turister och 9 affärsresenärer. Vi intervjuade ett amerikanskt par som kan räknas in 
som både turister samt affärsresenärer. Detta eftersom de var på Göteborgs 
järnvägsstation för första gången och var i Sverige för att göra affärer. Vi hade som 
önskemål att intervjua fler utländska turister men det var svårt att få dem att 
medverka på en intervju. Anledningen att de blev fler turister än affärsresenärer beror 
på att affärsresenärerna var svårare att fånga.  
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3.5 Undersökningens trovärdighet  
 
Vi har under arbetets gång försökt minimera risker för låg giltighet och tillförlitlighet. 
Undersökningens interna giltighet, externa giltighet och tillförlitlighet skapar 
tillsammans undersökningens totala giltighet (Jacobsen 2002). Den interna 
giltigheten av undersökningen visar om vi har mätt det vi ville mäta och den externa 
giltigheten visar i hur hög grad vi kan dra allmänna slutsatser från våra resultat, det 
vill säga om undersökningen går att överföra till andra sammanhang.  
 
Genom kvalitativa undersökningar kommer ofta den ”korrekta” bilden av ämnet fram. 
Det är respondenterna i undersökningen som definierar hur de upplever situationen 
och därför har kvalitativa undersökningar ofta en hög intern giltighet. Men genom 
individuella intervjuer kan det ej göras anspråk på att ha fått veta vad en grupp anser 
för då uppkommer stora problem med giltigheten (Jacobsen 2002). Genom våra 
öppna intervjuer med resenärerna i väntsalarna på Göteborgs järnvägsstation kan vi 
konstatera den enskilda respondenten har fått möjlighet att lägga fram sina tolkningar 
och åsikter om väntsalsmiljön. Det är de som vi intervjuat som bestämt vilken 
information som vi har fått, därav anser vi att vår undersökning har en relativt hög 
intern giltighet. Dock hade den blivit högre om vi inte hade behövt använda oss utav 
stödfrågorna.  
 
Eftersom det är omöjligt för oss att undersöka alla resenärernas syn på 
väntsalsmiljön har vi fått begränsa oss till 23 personer. Dessa 23 personer får 
representera alla turist- och affärsresemärer vid Göteborgs järnvägsstation. Men vid 
kvalitativa undersökningar som den vi gör bör vi fråga oss om dessa 23 personer 
som intervjuades kan representera alla turist- och affärsresenärer vid Göteborgs 
järnvägsstation? Kvalitativa undersökningar stöter alltid på denna typ av 
generaliseringsproblem och därav får dessa undersökningar problem med den 
externa giltigheten (Jacobsen 2002). 
 
Jacobsen (2002) skriver att valet av undersökningsmetod kan påverka själva 
resultatet. Det är något som bör uppmärksammas under arbetets gång. Intervjuerna 
som genomfördes har både blivit antecknade och inspelade på band för att vi inte 
skulle missa någon viktigt information. Det var viktigt att vi förde utförliga 
anteckningar vid intervjuerna då var ganska högljutt i väntsalen på järnvägsstationen 
i Göteborg och ibland svårt att höra vad respondenten sa vid bandinspelningen. 
Innan intervjuerna avslutades gjorde vi även en liten sammanställning av hur 
respondenten hade svarat för att inga missförstånd skulle förekomma och därmed 
öka tillförlitligheten av analysen av det insamlade materialet. Strax efter intervjuerna 
var genomförda blev de sammanställda eftersom de då fortfarande var aktuella i 
minnet. Först lyssnade vi genom banden var för sig och sedan tillsammans.  
 
Tillförlitligheten visar om vi kan lita på de data som vi har samlat in och om det finns 
något hos själva undersökningen som kan ha lett fram till vårt specifika resultat. 
Intervjufrågor som är ledande, respondenter som blir påverkade av att bli intervjuade 
och information som analyserats fel är några faktorer som påverkar undersökningens 
tillförlitlighet (Jacobsen 2002). För att undvika detta har vi försökt använda oss av 
öppna intervjufrågor där respondenten själv får tänka till. Stödfrågorna har vi endast 
använt då vi känt att det behövts för att hålla igång samtalet. Dock var det svårt i 
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vissa fall då det var svårt att få respondenterna att ge utfylliga svar där de har tänkt 
till. Tillförlitligheten och trovärdigheten är ett av de största problemen med kvalitativa 
undersökningar. Undersökarna måste kunna visa och göra det trovärdigt att 
datainsamlingen har skett på ett relevant och seriöst sätt (Trost 2005). Enligt 
Jacobsen (2002) bör empirin innehålla många citat för att den kvalitativa 
undersökningen ska hålla en hög tillförlitlighet. För att göra undersökningens 
tillförlitlighet så stor som möjligt, bör undersökaren inta en så objektiv ställning som 
möjligt till det fenomen som intervjun rör. Undersökaren ska dessutom kunna bevisa 
hur denne har gått tillväga för att göra datainsamlingen trovärdig, vilket kan göras 
genom att exempelvis visa intervjumaterial (Trost 2005). Vi har valt att använda vissa 
citat i empirin som vi anser kan vara av betydelse för undersökningen. Vissa 
intervjuer är ganska långa och mycket onödig information kom fram, därför har vi inte 
skrivit ner intervjuerna ordagrant utan istället skrivit de tyngsta åsikterna i punktform. 
Materialet visas i Bilaga 2.  

3.6 Kritisk självgranskning 
 
Begränsningar som vi finner kan vara av betydelse i vårt arbete är att vi inte har 
någon tidigare erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Vilket kan innebära att det kan 
finnas bättre sätt att genomföra intervjuer på. Kanske finns det ett bättre 
förhållningssätt till respondenter samt ett bättre tillvägagångssätt att analysera den 
information som vi har samlat in.  
 
En nackdel med att göra en kvalitativ undersökning är att det är mycket 
resurskrävande (Jacobsen 2002). Detta innebär bland annat att vi inte kan intervjua 
så många respondenter som vi hade velat, vi har således fått begränsa oss till 23 
resenärer som i sin tur får representera alla turist- samt affärsresenärer vid 
Göteborgs järnvägsstation. Enligt Trost (2005) möts kvalitativa undersökningar ofta 
med misstänksamhet eftersom de bygger på små urval och inte är representativa för 
befolkningen i statistisk mening. Vi är medvetna om att fler intervjuer hade kunnat 
öka sanningshalten i vår uppsatts, men som tidigare nämnts har både resurserna 
och tiden varit knapp. Kvalitativa undersökningar tenderar även att medföra ett 
massivt informationsflöde, detta kan ha medfört att vi kan ha missat viss relevant 
information. Men en fördel med en kvalitativ undersökning är dock att svaren från 
respondenterna ofta blir mer unika och detaljerade än i en kvantitativ undersökning.   
 
Eftersom respondenterna gav ganska entydiga svar har vi, som även tidigare 
nämnts, fått använda oss våra stödfrågor för att hålla igång samtalet samt för att få 
mer utfylliga svar. Detta kan ha medfört att frågorna blivit mer ledande än vad som 
var tänkt. Respondenterna kan även ha blivit påverkade av den miljö de befann sig i 
vid intervjutillfället. Men vi anser även att det är en fördel att intervjuerna blev utförda 
i den miljö som undersökningen handlar om. Detta eftersom resenärerna befinner 
sig i miljön och inte behöver tänka sig tillbaka. Hade vi till exempel genomfört 
intervjuerna på tågen hade det medfört att resenärerna kanske inte lika detaljerat 
kunnat beskriva hur de upplever stationsmiljön.  
 
Jaocobsen (2002) menar att skiljelinjen mellan datainsamling och analys kan vara 
oklar och vag när det kvalitativa angreppssättet används. Detta av den orsaken att 
undersökaren kan gå tillbaka och ändra problemställning och datainsamlingsmetod 
under undersökningens gång. Flexibiliteten kan även vara ett problem eftersom 
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undersökarna får en känsla av att aldrig bli färdiga eftersom det ständigt dyker upp 
ny information (Jacobsen 2002). Detta var något även vi upplevde då vi i fick in 
mycket data som skulle kunnas utvecklas till en större undersökning, men på grund 
av tidsbrist är detta ej är möjligt för oss.  
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4. Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för de teorier som vi har utgått ifrån i vår undersökning. Vi 
börjar med att beskriva en definition av tjänst, för att sedan fortsätta med att beskriva 
områden som tjänstekvalitet, servicescape samt kundvärde.   
  

4.1 Vad är en tjänst?  
 
Det finns många olika definitioner av ordet tjänst. Grönroos (2002) har en väl citerad 
definition:  
 

”En tjänst är något som går att köpa och sälja men som inte 
kan tappas på foten.”  

 
Forskare inom tjänsteområdet använder ofta fyra karaktärsdrag för att beskriva 
tjänster; 

 Intangibility- Tjänster är immateriella, det vill säga att de är abstrakta och 
kunden kan oftast inte värdera tjänsten innan användandet.    

 Hetrogeneity- Tjänster är inte standardiserade, samma slags tjänst kan ha 
variationer i både process och resultat.  

 Inseperability- Tjänster produceras och konsumeras ofta samtidigt och kunden 
är medproducent.  

 Perishability- Tjänster kan inte lagras eller sparas.  
(Echeverri & Edvardsson 2002)  
 
Tjänsten kommer till genom en kedja av aktiviteter och händelser, vilket blir en 
process där kunden ofta medverkar på olika sätt. Det som skapas måste ha ett större 
värde för kunden än kostnaden för aktiviteterna, alltså tjänsten måste ge ett 
mervärde för kunden. Tjänsten är en kundupplevelse och ”finns” inte förrän kunden 
upplever den. Resultatet av tjänsten kan påverka antingen kunden själv eller något 
kunden äger. Syftet med en tjänst är att uppfylla kundförväntningar samt tillgodose 
kundens behov (Echeverri & Edvardsson 2002). 
 
Ska väntsalar definieras som en tjänst? Den absoluta viktigaste egenskapen hos 
tjänster är att de består av processer (Grönroos 2002). En del av processen med att 
åka tåg är att kunden befinner sig en väntsal. Det är där resenären påbörjar sin resa 
och det är oftast där resan tar slut (Hultgren 2002). Tjänsteprocessens synliga delar 
är av stor betydelse för kundupplevelsen av tjänsten. När kunder beskriver tjänster 
använder de sig gärna av ord som ”upplevelse”, ”förtroende”, ”känsla” och 
”trygghet”.(Grönroos 2002).  
 
Jernhusens tjänst består av stationer med väntsalsfunktioner. Men resenärerna 
befinner sig på stationen för att resa. Detta betyder att resenärerna och Jernhusen 
har olika perspektiv på vad som är den huvudsakliga tjänsten. I det kommande 
avsnittet beskriver vi detta närmare genom att förklara tjänstekonceptet.   
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4.1.1 Tjänstekonceptet 
 
För att kunna tillgodose en kunds behov krävs inte bara en specifik tjänst, utan även 
en del tjänster runtomkring som gör den specifika tjänsten möjlig (Edvardsson och 
Echeverri 2002). En kärntjänst är enligt Grönroos (2002) företagets huvudsakliga 
uppgift gentemot kunden, det vill säga att det är orsaken till att företaget existerar på 
marknaden. Kärntjänsten är det som svarar mot det primära kundbehovet. Bitjänster 
är något som är nödvändigt för att konsumenten ska kunna konsumera kärntjänsten. 
Stödtjänster är tjänster som läggs till kärntjänsten för att göra den attraktivare för 
kunden. Bitjänster samt stödtjänster svarar mot kundens sekundära behov.  
  
För en tågresenär är kärntjänsten att ta sig från A till B med tåg. För resenärerna 
räcker det oftast inte bara med kärntjänsten, utan resenären har även andra behov 
som bör uppfyllas under resans gång. Kunder behöver även till exempel någon plats 
att vara på när de väntar på tåget, alltså ser de stationen som en bitjänst. Även 
bitjänster och stödtjänster kan avgöra vilken typ av färdmedel resenären väljer. Detta 
eftersom resenären väger samman de totala upplevelserna under den resa de gör 
(Hultgren 2002).  
 
Resenärernas har enligt Hultgren (2002) behov som direkt handlar om resan. Dessa 
är till exempel att skaffa information om resan, att skaffa biljetter, att ta sig till 
stationen eller byta tåg, att klara av bagagehanteringen med hjälp av bagagevagnar 
och så vidare. Resenärerna har också sekundära behov som uppstår under resan, 
som måste tillgodoses om resan inte ska uppfattas som svår, tråkig eller allmänt 
eländig och motbjudande. Kunderna måste uppleva resan som en positiv erfarenhet, 
annars kommer dem inte att välja samma resmedel igen. Sekundära behov är enligt 
Hultgren (2002) till exempel resförnödenheter, mat, möjlighet till att kunna ringa, 
kunna sitta lugnt och vänta, kunna skaffa sig något att läsa, turistinformation, 
evenemangstips, hotellbokning et cetera.  
 
Matchning eller överensstämmelse mellan kundbehov och tjänsteerbjudanden är 
enligt Edvardsson och Echeverri (2002) en förutsättning för kvalitet. De menar även 
på att när det gäller kundbehov så är det meningsfullt att skilja på primära och 
sekundära kundbehov. Det primära kundbehovet motsvarar kundens behov av att till 
exempel ta sig från A till B, alltså det som resenären ser som kärntjänst. Det 
sekundära behovet i denna situation är kundens behov av att till exempel behöva äta 
mat, att kunna sitta någonstans och vänta på tåget, köpa något att läsa, 
turistinformation, kunna ringa ostört et cetera, det som resenären ser som bitjänster 
och stödtjänster.  För att kunden ska bli nöjd med tjänsten krävs det att företag tar 
hand om så väl de primära behoven som de sekundära. Flera av de sekundära 
behoven som kunden har är underförstådda. Det vill säga att kunden förutsätter att 
det finns vissa olika tjänster som på ett rimligt sätt tillgodoser deras behov. Därför 
krävs det en djup förståelse för kunderna som företaget vill leverera tjänsten till. 
 
Om vi ser på detta genom Jernhusens perspektiv är deras kärntjänst att 
tillhandahålla en järnvägsstation med en väntsalsfunktion. För att underlätta väntan 
för resenären behövs även ett antal kringtjänster. I bilden nedan har vi försökt 
åskådliggöra detta genom ett exempel på Jernhusens kärntjänst och ett visst antal 
kringtjänster som kan höja kvaliteten på kärntjänsten. De stödtjänster som vi ser i 
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modellen gör väntetiden mer attraktiv för resenärerna (Grönroos 2002; Hultgren 
2002). 
 

 
 
Figur 1.  Egenarbetad bild av Jernhusens kärntjänst, deras bitjänst samt deras stödtjänster.   
 
 
Resenärerna och Jernhusen ser olika saker som kärntjänst. För resenärerna är 
kärntjänsten att åka tåg. Syftet till att resenärerna befinner sig på järnvägsstationen 
är att åka tåg. Kärntjänsten för Jernhusen är järnvägsstationen med en 
väntsalsfunktion.  Tågresan kan ses som en bitjänst för Jernhusen. Detta eftersom 
om inte tågresan finns, skulle det inte finnas några resenärer på järnvägsstationen.  
 

4.2 Tjänstekvalitet 
 
För att kunna förstå vad tjänstekvalitet är måste vi först reda ut vad begreppet 
kvalitet står för. Ordet kvalitet kommer av latinets ”qua´lis” som betyder beskaffenhet 
eller grad av egenskap13. Kvalitet är ett svårfångat begrepp eftersom det både är 
luddigt och mångsidigt och det kan vara svårt att sätta fingret på precis vad det 
innebär (Bradly & Cronin Jr 2001; Echeverri & Edvardsson 2002.). Echeverri och 
Edvardsson (2002) har ur ett filosofiskt resonemang försökt att beskriva begreppet 
med hjälp av Pirsig; 
 
 

”Kvalitet är en egenskap i liv och tanke som identifieras 
genom en process bortom tänkandet. Eftersom definitioner 
alltid är produkter av ett strikt, formalt tänkande, kan 
begreppet inte definieras”. Sedan fortsätter de resonemanget 
med att säga; ”Men även om man inte kan definiera 
begreppet kvalitet, så vet ni ändå vad det innebär”.  

 

Citat s. 297. Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002) Marknadsföring i 
tjänsteekonomin, Lund: Studentlitteratur  

 

                                                 
13 www.ne.se 

www.ne.se
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Echeverri och Edvardsson (2002) menar vidare att vi bygger vår kvalitetsuppfattning 
på tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket förklarar varför människor med 
liknande kunskaper och bakgrund oftast har samma uppfattning om vad som är 
kvalitet. Det är också därför de flesta företag använder sig av någon form av 
segmentering för att kunna ge kunden den högsta möjliga kvaliteten.  Det är svårt att 
klart och tydligt definiera vad kvalitet är eftersom det ligger i kundens upplevelse av 
tjänsten, och upplevelsen av tjänsten är subjektiv, vilket i sin tur innebär att 
leverantörerna av tjänsten är beroende av kundens definition av kvalitet för att kunna 
erbjuda rätt tjänst. Även Ravald och Grönroos (1996) menar på att företagen måste 
förstå sina kunders behov och önskemål av den tjänst eller produkt som de erbjuder.   
  
Det har på de senaste åren gjorts stora framsteg när det gäller hur vi ska mäta 
kvalitet, men små framsteg när det gäller vad som ska mätas. Det finns enligt Bradly 
och Cronin Jr (2001) två olika teorier på området som dominerar. Den ena är 
Grönroos modell och den andra är Parasuraman, Zeithaml och Berry´s modell. 
Parasuraman et al. modell beskriver service mötets karakteristik, men vi har valt att 
använda oss av Grönroos modell (2002).  

4.2.1 Två kvalitetsdimensioner  
 
Grönroos (2002) beskriver tjänstekvalitet utifrån fyra olika termer: total tjänstekvalitet, 
teknisk kvalitet, funktionell kvalitet samt organisationsprofil/ image. Den totala 
tjänstekvaliteten är den kvalitet som kunden upplever. Den tekniska kvaliteten avser 
det som kunden får och den funktionella kvaliteten avser hur kunden får tjänsten. 
Den tekniska kvaliteten kan exemplifieras med en måltid på en restaurang eller en 
bussresa till jobbet. Den funktionella kvaliteten i dessa exempel skulle då vara hur vi 
upplever de olika processerna som vi går igenom. Det vill säga hur konsumenten blir 
behandlade på restaurangen eller hur miljön på bussen upplevs av konsumenten et 
cetera. Den tekniska kvaliteten blir således slutresultatet av dessa upplevelser 
(Grönroos 2000).  
 
Både den tekniska och funktionella kvaliteten gäller inte bara för tjänster. Teknisk 
kvalitet kan tillexempel gemställas med en maskin som i det här sammanhanget 
motsvarar den totala tekniska kvaliteten som kunden upplever. Företagets strävan 
efter att anpassa maskinen till kundens förväntningar är den funktionella kvaliteten i 
processen (Grönroos 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.  Omarbetad bild från s. 77 Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – 
en CRM ansats, Kristianstad: Liber  
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Den tekniska kvaliteten är vad köparen fått ut av samspelet med säljaren. Oftast, 
men absolut inte alltid, kan den tekniska kvalitet dimensionen mätas ganska objektivt 
av kunderna. Detta beror på att den består av en teknisk lösning på det problem som 
kunden har. Men eftersom det finns ett antal tjänstekontakter mellan leverantören 
och kunden, inklusive ett visst antal sanningens ögonblick, blir den tekniska 
kvalitetsdimensionen inte avgörande för kundens helhetsupplevelse av kvaliteten på 
tjänsten. Kunden kommer givetvis också att påverkas av hur väl tjänsten fungerar när 
den konsumerar tjänsten. Dessutom kommer kunden att påverkas av den tjänstemiljö 
som råder, kunden kommer till exempel att påverkas av hur andra kunder som 
använder tjänsten beter sig. Kunden påverkas alltså inte bara av tjänsten i sig utan 
även av hur tjänsten förmedlas, och hur kunden upplever den samtidiga produktions 
och konsumtionsprocessen. Den kvalitets dimension som beskriver denna process är 
alltså den så kallade funktionella kvaliteten (Grönroos 2002). 
 
Grönroos (2002) menar också att företagets profil eller image spelar en roll i hur 
kunden uppfattar tjänsten som levereras av företaget. Om ett företag med en stark 
image gör ett mindre misstag i tjänsteleveransen så har kunden lättare att ha 
överseende med det än om det vore ett företag med dålig image. Både den tekniska 
och den funktionella kvaliteten filtreras genom företagets image. Detta påverkar 
konsumentens upplevda tjänstekvalitet (se figur 2). 
 
Denna modell är egentligen riktad mot ett specifikt tjänstemöte mellan kund och 
personal. Vi har i empirin och analysen modifierat denna modell för att den ska 
passa in i den specifika tjänstesituation som en station innebär. Med hjälp av 
modellen presenterar vi hur resenärerna upplever kvalitetsnivån av stationen. Den 
tekniska kvaliteten kan jämställas med den stationstjänst som är en teknisk lösning 
på resenärernas behov av en plats där de kan vänta på tåget. Inom den tekniska 
miljön inryms affärer, restauranger, caféer, bankomater samt sittplatser et cetera. 
Det vill säga stationens tjänstemiljö. Funktionell kvalitet är hur tjänsten förmedlas 
och hur kunden upplever de olika processerna som de går igenom.  Det vill säga hur 
resenärerna blir behandlade på stationen samt hur de upplever miljön på stationen. 
Hur resenärerna blir behandlade på stationen är något som den här undersökningen 
ej berör. Utan när vi relaterar detta till vår undersökning berör vi endast hur 
resenärerna upplever stationsmiljön. Den funktionella och den tekniska kvaliteten 
leder till den totala kvaliteten som kunden upplever.   
 
4.3 Servicescape 
 
Servicescape kan definieras som “the immediate physical and social environments 
surrounding a service experience, transaction, or event” (Swartz & Iacobucci 2000). 
Den fysiska tjänstemiljön är en viktig del av hela tjänsteupplevelsen samt för 
kundtillfredsställelse (Lovelock & Wirtz 2004). 
 
Enligt Lovelock & Wirtz (2004) kan tjänstemiljön påverka kundbeteendet på tre olika 
sätt: 

 Skapa ett budskap, genom t.ex. symboler som kommunicerar vilken service 
kunden kan förvänta sig. 

 Skapa uppmärksamhet, genom tjänstemiljön kan företaget locka till sig rätt 
målgrupp och urskilja sig från konkurrenter. 
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 Skapa effekter, genom att använda sig av bl.a. färger, musik, dofter och 
annorlunda design. 

 
Servicescape spelar en kritisk roll i att tillfredsställa kundförväntningar, differentiera 
företaget från andra företag, underlätta för både kunder samt anställda och bidra till 
tjänsteupplevelsen (Swartz & Iacobucci 2000). Bitner (1992) menar att om kunden är 
tillfredsställd stannar kunden längre, spenderar mer pengar och att det är större 
sannolikhet att kunden återvänder. Även undersökningar som har gjorts i 
shoppingcenter visar ett positivt samband mellan spenderad tid i byggnaden och hur 
mycket pengar som spenderades. Ett viktigt mål för tjänsteoperatörer är att skapa 
tillfredsställande miljöer som är intressanta och har hög kvalitet för att få kunderna 
att stanna så länge som möjligt (Wakefield & Blodgett 1996). Även deras studie visar 
på att tjänstemiljön har en stor effekt på hur lång tid kunden väljer att stanna på 
tjänstestället samt om de återkommer. Echeverri och Edvardsson (2002) menar på 
att den fysiska miljön signalerar kvaliteten på tjänsten. Men ibland kan det vara så 
att miljön är mer luxuös än tjänsten och då kanske inte tjänsten når upp till kundens 
förväntningar. Det kan vara en fördel om tjänsten som levereras håller samma nivå 
som den fysiska miljö där den levereras.  
 
Enligt Hultgren (2002) har en järnvägsstation en mängd funktioner förutom på- och 
avstigning. Resenärerna spenderar en hel del tid där, speciellt före resan, och detta 
särskilt om stationen är attraktiv. Det krävs kompletterande service på en station 
som ska ges på resenärernas villkor. Det är resenären som är stationens 
huvudperson menar Hultgren (2002) och det är kring den som tjänstemiljön bör 
byggas upp. Ett exempel som han tar upp i sin bok är att affärsresenärer har bland 
annat ett behov av en avskild miljö där de kan arbeta.   

4.3.1 Tjänstemiljöns olika roller  
 
Zeithaml et al. (2006) delar upp tjänstemiljöns roller som förpackning av tjänsten, 
underlättande av tjänsten, socialiserare samt ett sätt att differentiera sig från 
konkurrenter. Vi använder oss av deras uppdelning för att beskriva tjänstemiljöns 
olika roller.  
 
Förpackning 
 

Tjänstemiljöns utformning kan jämföras med förpackningen av påtagbara produkter. 
Förpackningen på produkter ska skapa uppmärksamhet och reaktioner för att 
kunderna ska upptäcka den. Den fysiska miljön kan användas för att skapa 
uppmärksamhet på samma sätt. Förpackningen har en extra viktig roll för nya kunder 
att bedöma vilka förväntningar de kan ha på tjänsten (Zeithaml et al. 2006). Eftersom 
det vid tjänster inte finns materiella saker att ta på använder kunder påtagliga saker 
för att kunna värdera kvaliteten på tjänsten, och därmed är den fysiska miljön viktig. 
Ju mer opåtagbar en tjänst är desto viktigare är det med fysiska tecken som visar 
kvaliteten på tjänsten (Shostack 1977). Även Gummesson (1993) menar att den 
fysiska miljön är ett instrument för kunderna att värdera vilken nivå på tjänsten de kan 
vänta sig.  
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Underlätta 
 

Tjänstemiljön kan både underlätta samt försvåra tjänsteprocessen för både anställda 
och kunder. En väldesignad och funktionsduglig inredning kan göra hela 
tjänsteupplevelsen bättre för kunden och för de anställda kan det bli ett nöje leverera 
tjänsten. Men om tjänstemiljön är dålig och ineffektiv kan det bidra till frustration både 
bland kunder och anställda. Ett exempel är om en resenär befinner sig på en 
flygplats med dålig luft, inga skyltar samt obekväma stolar blir den missnöjd över 
tjänsteupplevelsen och de anställda på flygplatsen blir säkerligen omotiverade 
(Zeithaml et al. 2006). Detta exempel kan även jämföras med en järnvägsstation.  
 
Social konstruktion 
 

Tjänstemiljön är inte längre enbart en fysisk uppbyggnad utan även en social 
konstruktion. Kunden och de anställda är en aktiv del av inredningen. Socialt 
samspel bland och mellan kunder samt anställda har ett stort värde för kunderna. 
Dagens tjänsteställen har historisk anknytning till marknadsplatser som länge haft 
sociala associationer. Det är platser för kommunikation och socialt utbyte. I dagens 
samhälle finns s.k. non-places, platser där individerna är anonyma och ensamma i 
folkmassan. Exempel på non-places är motorvägar, flygplatser och stationer, alltså 
platser som är nödvändiga för cirkulationen av människor och gods. När människor 
besöker en plats känner folk oftast igen varandra, de vet vad de ska göra samt vilka 
relationer de kan utveckla med varandra. Men i non-places är individerna ibland 
ensamma och de vet inte alltid vem de kan utveckla en dialog med. Människor 
behöver inte vara olyckliga vid dessa förhållanden men de är ensamma (Véronique 
& Bernard 1998). 
 
Enligt Zeithaml et al (2006) har det påståtts att ”alla sociala interaktioner är 
påverkade av den fysiska miljö där de inträffar”. Det är viktigt att bryta av den 
rationella och typiska layouten på tjänsteställen, som bland annat präglas av 
funktionalitet och tillgänglighet, med en miljö som är anpassas för sociala 
interaktioner, där människor kan mötas och utveckla dialoger med varandra 
(Véronique & Bernard 1998). Designen på tjänstemiljön kan hjälpa kunder och 
anställda att veta hur de ska uppföra sig samt att hitta deras roll i tjänsten. Kunder 
kan med hjälp av tjänstemiljön få reda på vilka utrymmen de får röra sig på samt vad 
som endast är till för de anställda (Zeithaml et al. 2006). 
 
Särskiljare 
 

Tjänstemiljön kan även användas för att särskilja företaget från konkurrenter samt ge 
signaler om vilka marknadssegment som tjänsten är tänkt för. Att ändra den fysiska 
tjänstemiljön kan leda till att nya segment blir intresserade. I köpcenter används till 
exempel skyltning, färger i inredningen och olika typer av musik som signaler för att 
locka de avsedda segmenten. Ett annat exempel är när en bank, restaurang eller 
liknande använder sig av en lekhörna för att visa att de vänder sig till familjer med 
barn (Zeithaml et al. 2006).  
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4.3.2 Servicescapes dimensioner  
 
Bitner (1992) har utvecklat en modell som är döpt till ”The servicescape” (se figur 3). 
Där har hon delat in de fysiska objekt som en tjänstemiljö kan bestå av i tre 
dimensioner; omgivande (atmosfäriska) förhållanden, fysisk layout och funktionalitet 
samt skyltar, symboler och artefakter.  
 
I modellen fokuserar Bitner (1992) på den fysiska miljö där tjänsten produceras och 
hur olika faktorer påverkar kunderna och de anställda. Bitner menar att samma 
tjänstemiljö kan ha olika påverkan på olika kunder beroende på vad de gillar. Till 
exempel musik kan ha positiv inverkan för vissa segment medan den har negativ 
verkan för andra (Edvardsson et al. 2005). 
 

 
 
Figur 3. Bitner, M. J. (1992) “The servicescape”, från s. 132. Mossberg, L. (2003) Att skapa 
upplevelser – från OK till WOW! Lund: Studentlitteratur  
 
 
Omgivande förhållanden 
 

Omgivande förhållanden karaktäriseras av att de påverkar människans fem sinnen; 
lukt, smak, syn, hörsel och känsel. Till tjänstemiljöns omgivande förhållande 
inkluderas temperatur, luft, ljus, färger och ljud såsom musik och oväsen. Alla dessa 
faktorer påverkar hur människor känner, tänker och reagerar på olika tjänster 
(Zeithaml et al. 2006). Den omgivande atmosfären består av en massa olika element 
och detaljer som måste fungera ihop för att tillsammans skapa en tilltalande 
tjänstemiljö. Om dessa omgivande förhållanden används på ett genomtänkt sätt kan 
de skapa en behaglig sinnestämning hos kunderna (Lovelock & Wirtz  2004). Även 
Mossberg (2003) menar att företag måste fokusera på annat än enbart 
kärnprodukten för att göra det mer intressant för kunden att köpa och konsumera en 
tjänst. En god atmosfär kan skapas i ett företags omgivning genom att använda 
stimuli som påverkar kundens fem sinnen.   
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Temperatur och ljudnivå är exempel på bakgrundförhållanden som påverkar kunden 
på en omedveten nivå och uppmärksammas enbart när de närmar sig det extrema 
(Mossberg 2003). Är det en behaglig temperatur på till exempel en järnvägsstation 
tänker inte resenärerna på det, men är det däremot mycket varmt eller kallt 
uppmärksammas det.   
 
Musik kan ha en stor inverkan på den totala tjänstemiljön och påverkar kundens 
beteende och känsla. Om musik ska spelas eller inte bör bero på vad det är för sorts 
tjänsteställe och vilken sorts kunder som besöker tjänstestället. Tempot, volymen 
och vad det är för sorts musik skapar olika effekter på kundbeteendet och ger olika 
kundrespons. Yngre människor gillar en annan typ musik än äldre och dessa två 
målgrupper tenderar att ge olika respons på samma typ av musik (Lovelock & Wirtz 
2004). Många har intresserat sig för möjligheten att manipulera med musik för att 
uppnå ett visst beteende bland människor (Mossberg 2003). I Lovelock och Wirtz 
(2004) står det att undersökningar visar på att musik med snabbt tempo och hög 
volym medför att människor rör sig fortare, pratar mer och äter fortare på en 
restaurang. Det motsatta gäller vid lugnare musik och låg volym, människor slappnar 
av mer och har inte lika bråttom. Undersökningar som har gjorts i shoppingcenters 
visar på att när det spelas musik uppfattar kunderna som att de har spenderat 
kortare tid på att shoppa och stå i kö än när det inte spelas någon musik. Lugn 
musik på låg volym i affärer visar ansatser till att människor är lugnare när de 
shoppar och i vissa fall spenderas mer pengar (Zeithaml et al. 2006). Människor 
beter sig efter tempot på musiken. Lugn musik kan medföra att folk känner sig 
mindre stressade och kan med fördel användas vid situationer där människor får 
vänta. Den upplevda väntetiden känns kortare och påverkar kundtillfredsställelsen 
(Lovelock & Wirtz  2004). Lugn musik är något som skulle kunna användas på en 
järnvägsstation för att människor ska bli mindre stressade och för att den upplevda 
väntetiden ska kännas kortare.  
 
Lukten på ett tjänsteställe kan både påverka på ett positivt eller negativt sätt på 
kundbeteendet. Tjänsteställen kan även använda lukten för att skapa olika 
beteenden hos kunderna. Kunderna kan relatera vissa lukter till olika produkter, 
medvetet eller omedvetet (Lovelock & Wirtz  2004). Undersökningar har gjorts som 
visar på att lukt från till exempel kaffe och nybakat bröd kan användas för att locka in 
folk och kan bidra till att folk stannar kvar längre på tjänstestället (Zeithaml et al. 
2006). 
 
Färger har många olika funktioner i en tjänstemiljö. De kan exempelvis vara 
stimulerande, lugnande, uttrycksfulla, irriterande, symboliska och kulturella 
(Lovelock & Wirtz 2004). Mossberg (2003) menar att färger kan vara ett hjälpmedel 
till att skapa uppmärksamhet, de kan sända ut meddelanden och skapa känslor som 
kan öka eller minska kunders benägenhet att köpa en vara eller tjänst. Färger finns i 
alla aspekter av våra liv och undersökningar visar på att färger har en stor inverkan 
på människors känslor. Varma färger som röd, orange och gul, är förknippade med 
snabba beslut och impulsivitet. Dessa färger passar bäst för situationer där tjänsten 
har låg kundinvolvering. Vid tjänster som innebär hög kundinvolvering och kunden 
behöver tid för att göra viktiga beslut bör kalla färger användas. Färger som blå, 
grön och lila är exempel på kalla färger (Lovelock & Wirtz 2004). Det är bevisat att 
människor blir lugna och harmoniska i miljöer med kalla färger och undersökningar 
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visar på att människor gör större inköp när tjänstemiljön består av kalla färger än när 
den består av varma (Mossberg 2003).   
 
Fysisk layout och funktionalitet 
 

Generellt så finns tjänsteomgivningen för att kunna uppfylla kundens specifika 
önskemål och behov (Zeithaml et al. 2006). Fysisk layout och funktionalitet är en 
viktig del av tjänstemiljön på det sätt att tjänstemiljön måste uppfylla specifika behov 
och underlätta för utförandet av tjänsten för att ge kundtillfredsställelse. Med fysisk 
layout menas storlek och utformning av möbler och hur maskiner och utrustning är 
arrangerade. Med funktionalitet menas tillgängligheten till dessa för att utföra 
tjänsten och uppfylla kundernas samt de anställdas målsättning. Fysisk layout och 
funktionaliteten påverkar kunders köpbeteende, kundtillfredsställelsen och hur pass 
bra företaget kan utföra tjänsten (Lovelock & Wirtz 2004). Den fysiska layouten och 
funktionaliteten är framför allt viktig vid så kallade själv service tjänster, det vill säga 
tjänster där kunden själv måste utföra tjänsten och ej kan förlita sig på att anställda 
kommer att hjälpa dem. Några exempel på sådana tjänster är uttagsautomater för 
pengar, bensinmackar och när kunden handlar över Internet (Zeithaml et al. 2006). 
Enligt Hultgren (2002) bör bankomat, uttag i euro eller växlingskontor ingå i servicen 
i ett resecentrum.  
 
Skyltar, symboler och artefakter 
 

Många olika saker i tjänstemiljön ger explicita och implicita signaler som 
kommunicerar företagets image, som hjälper kunder att hitta vägen på tjänstestället 
samt som ger viktig information genom att bland annat visa hur människor bör bete 
sig på tjänstestället (Lovelock & Wirtz 2004). Exempel på explicit kommunikation är 
skyltar som kan vara placerade på utsidan eller insidan av byggnaden Dessa skyltar 
kan visa namnet på företaget eller avdelningen, de kan visa vägen samt visa hur 
kunden ska bete sig på tjänstestället eller under tjänsteprocessen (till exempel att 
rökning är förbjudet). Andra saker i tjänstemiljön som symboler och artefakter ger 
mer implicita signaler, de dirigerar inte kunden lika tydligt som skyltar. Symboler och 
artefakter signalerar kunderna om tanken med platsen samt normer och 
förväntningar på besökarens beteende. Konst, certifikat, exklusiv inredning samt 
fotografier är några exempel som kan symbolisera sådant (Zeithaml et al. 2006). 
Kunder som besöker tjänstestället för första gången använder ofta skyltar som guide 
genom tjänstemiljön och tjänsteprocessen. Om tjänstemiljön är ostrukturerad och 
rörig kan första gångs kunder lätt känna sig bortkomna och förvirrade vilket kan leda 
till irritation och frustration. Utmaningen för de som designar tjänstemiljön är att 
använda skyltar, symboler och artefakter på ett sådant sätt så att de guidar kunden 
genom tjänsteprocessen (Lovelock & Wirtz 2004).   
 
Hultgren (2002) skriver att det fysiska språket på en järnvägsstation ska vara tydligt. 
Skyltarna på en järnvägsstation har som uppgift att bekräfta det som resenären 
redan anat eller avläst i rummet. De ska i själva verket fungera som säkerhet och 
lugna ner oroliga resenärer så att de kan hitta till tågen samt hitta till annan service 
på stationen. Ibland kan resenärer som befinner sig på en station långt hemifrån 
känna sig helt bortkomna och blir därmed osäkra. Det gäller speciellt besökare som 
aldrig har vart på platsen förut och utländska turister som inte behärskar språket. På 
avlägsna och obekanta stationer är det viktigt att resenärerna på något sätt kan 
känna sig som ”hemma”. Detta kan skapas genom att samma informationssystem 
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används på alla stationer. Därav används samma skyltsystem på alla stationer runt 
om i landet så att resenärerna ska kunna känna igen sig. Alla skyltar är utformade så 
att de ska vara lätta att hitta och tydliga att läsa. Hultgren (2002) skriver även att 
texten på skylten ska vara kompletterad med en förtydligande bild. Detta för att 
skylten ska vara lätt att förstå för bland annat utländska resenärer och för resenärer 
med förståndshandikapp.   
 
Hultgren (2002) anser att med god design på en järnvägsstation avses en miljö som 
är kombinerad av god funktion och estetik. Stationsmiljön ska vara attraktiv och 
inspirerande samt vara väl fungerande.  Arkitekturen och detaljer är sådant som 
resenären kan ägna tid åt att njuta av samt begrunda under väntetiden.  
  
Människor som en del av tjänstemiljön 
 

Ett viktigt inslag i Bitners modell är att hon även inkluderar personalen. Det är trots 
allt de som spenderar den mesta tiden i tjänstemiljön och miljön påverkar deras 
produktivitet samt kvaliteten på tjänsten som levereras (Bitner 1992). Tjänstemiljön 
kan även hjälpa till att motivera de anställda och underlätta samarbetet. Kunders och 
anställdas respons kan delas in i kognitiv respons, känslomässig respons och fysisk 
respons. Dessa inifrån kommande responser leder till avvikande från kunden eller att 
kunden trivs och stannar kvar på tjänstestället och sociala interaktioner kan skapas 
mellan kunder samt mellan kund och anställd (Zeithaml et al. 2006). Detta 
återspeglas i figur 3.  
 
Den upplevda tjänstemiljön kan påverka kundens förtroende på tjänstestället samt 
deras förtroende på personalen och produkterna som finns på stället. Till exempel 
om en advokats kontor upplevs som luxuös får kunden uppfattningen om att 
advokaten är framgångsrik, dyr och trovärdig. Undersökningar på olika resebyråer 
visar på att byråer som har en organiserad och professionell inredning uppfattas mer 
positiv av kunden än sådana byråer som inte har det. Ett annat exempel på hur 
inredningen påverkar kundens sätt att kategorisera tjänstestället mentalt är 
restauranger. Vissa restaurangers inredning visar att det är ett snabbmatställe 
medan andra restaurangers inredning visar på ett det är en elegant restaurang 
(Zeithaml et al. 2006). Hultgren (2002) menar att med dåliga järnvägsstationer 
upphör tågresandet och han fortsätter resonemanget med att stationernas toaletter 
har ett starkt symbolvärde. Resenärer som tycker att stationens toaletter är snuskiga 
drar snabbt slutsatsen att tågen håller av samma nivå.  Men om stationen är attraktiv 
förknippas det med den attraktiva tågresan. Därmed tycker resenärerna att det är 
trevligt att välja tåget och väljer tåget oftare. Hultgren (2002) menar att stationer ska 
vara attraktiva och reseinspirerande.  
 
Hur kunden upplever en tjänstemiljö kan även påverka kunden känslomässigt som i 
sin tur påverkar kundbeteendet. Att befinna sig på en speciell plats kan göra kunden 
glad, avstressad och förväntansfull medan en annan plats kan få kunden att känna 
sig ledsen, deprimerad och dyster. Färger, detaljer och ljud är några exempel på 
element som kan påverka kunden känslomässigt (Zeithaml et al. 2006). En 
tjänstemiljös atmosfär kan alltså påverka kundens känslomässiga sinnesstämning 
som leder till ökad eller minskad tillfredsställelse (Mossberg 2003).  
 
Den tjänstemiljö som upplevs av kunden kan även påverka kunden fysiskt. Det kan 
vara ljud som skapar obehag, låg temperatur kan göra så att kunder fryser, dålig luft 
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kan göra att någon får svårt att andas och ljuset kan påverka möjligheterna att se 
klart. Alla dessa faktorer kan påverka om kunden stannar kvar på tjänstestället eller 
inte. Det är välkänt att komforten på sittplatserna på till exempel en restaurang 
påverkar hur länge kunden stannar där. De ofta hårda och obekväma sittplatserna på 
en snabbmatsrestaurang medför att kunden lämnar restaurangen snart efter att den 
har ätit, medan mjukare soffor och fåtöljer på till exempel caféer medför att kunden 
stannar längre (Zeithaml et al. 2006). Enligt Hultgren (2002) ska sittplatserna på en 
järnvägsstation svara mot resenärernas behov. Somliga resenärer vill sitta nära 
avgående tåg, på plattformen eller med sikt över de avgående tågen. Andra 
resenärer vill hellre sitta i lugn och ro medan de väntar, vissa vill sitta avskilt medan 
andra vill sitta mitt i folkvimlet.  
 
Alla kunder reagerar inte likadant på tjänstemiljön. Personliga olikheter, kundens 
sinnesstämning och anledningen till att kunden befinner sig på tjänstestället är några 
faktorer som påverkar hur människor reagerar i en tjänstemiljö (Wirtz & Lovelock 
2004).   
 
Människor som befinner sig på ett tjänsteställe påverkar även varandra. Enligt 
Mossberg (2003) kan andra kunder förstärka eller minska kundens tillfredsställelse 
och uppfattning om kvalitet. När kunder med olika behov och intressen vistas i 
samma tjänstemiljö kan det uppstå missnöje. På tjänsteställen som posten, banken 
och försäkringsbolag uppfattar många kunder att det är positivt om tjänstestället är 
tomt på kunder. Men på ställen som nattklubbar, restauranger och sportarenor 
upplevs det istället positivt om det finns andra människor där. Men även där finns 
såklart en gräns där mycket folk upplevs som negativt och obehagligt.   
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 5. Empiri och analys 
 
I detta avsnitt redogör och analyserar vi den information som vi har samlat in genom 
våra intervjuer vid Göteborgs järnvägsstation. Vi börjar med att redogöra för vilket 
första intryck resenärerna har av järnvägsstationen i Göteborg. När vi fortsätter 
kapitlet med att beskriva stationsmiljön relaterar vi tillbaka på Bitners servicescape 
modell (Figur 3). Sedan beskriver vi hur resenärerna upplever utbudet på Göteborgs 
järnvägsstation och vi avslutar kapitlet med hur viktig resenärerna anser att en 
attraktiv väntsal är för den totala reseupplevelsen.  
 

5.1 Första intrycket 
 
Alla de resenärer som vi intervjuade har ett mycket positivt första intryck av 
Göteborgs järnvägsstation. De tycker att det är en fin station med trevlig atmosfär. 
Många anser att det är en trevlig järnvägsstation för att vara ett så pass stort 
resecentrum där det passerar så många resenärer. Enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002) bygger vi ofta våra kvalitetsuppfattningar på tidigare erfarenheter, och många 
av resenärerna jämför Göteborgs järnvägsstation med andra järnvägsstationer runt 
om i landet. De anser att Göteborgs tillhör en av de bästa stationerna i Sverige.  

5.2 Stationsmiljön 
 
Att transporteras från A till B gör att resenärer kommer dit, oavsett om de väljer att 
åka tåg, buss eller flyg. Jernhusen AB´s uppgift är att tillhandahålla samt utveckla 
järnvägsstationerna runt om i Sverige14. Det gäller för Jernhusen att möta olika 
resenärers behov av en stationsmiljö. Tjänstemiljön på en järnvägsstation har en stor 
betydelse för kundens upplevelse av tjänsten att åka tåg (Hultgren 2002). Vid tjänster 
som tågresande har kunden inga materiella produkter som de kan utvärdera, utan 
använder den fysiska miljön för att utvärdera vilken nivå på tjänsten de kan förvänta 
sig (Gummesson 1993; Shostack 1977).  
 
Om kunden är tillfredsställd i en tjänstemiljö, som i det här fallet är en stationsmiljö, 
gör det att kunden spenderar mer tid i byggnaden och därmed kan även mer pengar 
bli spenderade (Bitner 1992; Wakefield & Blodgett 1996). Hultgren (2002) menar att 
stationen har en mängd funktioner förutom på- och avstigning. Om stationsmiljön är 
attraktiv spenderar resenären en hel del tid där, speciellt före resan.  
 
Om vi relaterar tillbaka till Bitners servicescape modell (Figur 3) så kan vi utläsa att 
omgivande förhållanden, funktionaliteten samt skyltar och artefakter tillsammans 
skapar resenärernas upplevelserum av järnvägsstationen. Det upplevda 
upplevelserummet skapar olika reaktioner hos resenärerna. Dessa reaktioner kan 
delas in i kognitiva, känslomässiga och fysiologiska. Dessa reaktioner påverkar 
beteendet hos kunden (Zeithaml et al. 2006). Om upplevelserummet uppfattas 
negativt kan det individuella beteendet bli att resenären undviker att besöka stationen 
igen. Men om resenären får en positiv erfarenhet av upplevelserummet blir 

                                                 
14 www.jernhusen.se 

www.jernhusen.se
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resenärens individuella beteende till exempel att resenären stannar kvar, återkommer 
vid kommande tågresor och eventuellt spenderar mer pengar. Här kan även sociala 
interaktioner skapas mellan resenärerna och mellan resenären och de anställda på 
stationen.  

5.2.1 Omgivande förhållanden 
 
Inredningen i väntsalen är något som många resenärer lägger märke till. 
Resenärerna tycker att väntsalen har en fin inredning med både gammalt och nytt. 
Några kommentera färgerna i väntsalen och hade olika åsikter om dessa, fastän de 
flesta tyckte de var fina och passade in i miljön. En av turistresenärerna tyckte dock 
att färgerna var trista. Färgerna i väntsalen i Göteborg är nedtonade och består till 
huvuddel av ljusa färger med mörkare detaljer. Ljusa färger ger en mer avslappnande 
atmosfär än om färgerna vart klara och starka som klar röd och gult (Lovelock & 
Wirtz 2004).  
 
Omgivande förhållanden som temperatur, luft och ljus bör vara tillfredsställande så 
att det blir en tilltalande tjänstemiljö (Lovelock & Wirtz 2004). Temperaturen på 
järnvägsstationen tyckte alla resenärer var bra vid intervjutillfället. Dock tycker de att 
den varierar beroende på årstid och var de befinner sig på stationen. Några 
påpekade att det ibland blir drag då det är många som går ut och in genom dem 
stora dörrarna. Enligt Mossberg (2003) är temperaturen en faktor som kan påverka 
resenären på en omedveten nivå och som enbart uppmärksammas då det är mycket 
varmt eller kallt. Resenärerna var även nöjda med luften och ljuset på stationen. 
Lukten är en faktor som kan användas för att påverka kunderna (Zeithaml et al. 
2006). På järnvägsstationen kan dofter av exempelvis nybakat bröd och kaffe från ett 
bageri göra så att resenärer stannar kvar på stationen. Detta kan användas för att 
fånga upp resenärer som anländer med ankommande tåg.   
 
Enligt Mossberg (2003) är ljudnivå något som påverkar kunden på en omedveten 
nivå och som enbart uppmärksammas om det närmar sig det extrema. Vilket det 
stundtals är på Göteborgs järnvägsstation eftersom många resenärer påpekade den 
höga ljudnivån. Ett fåtal av turistresenärerna som intervjuades i väntsalen anser att 
miljön är väldigt öppen och då blir det lätt högljutt och stimmigt. De flesta av 
affärsresenärerna tycker att det är relativt högljutt och stimmigt. En av 
affärsresenärerna sa: 
 

”Jag tänkte lyssna av mitt mobilsvar, men struntade i det 
eftersom jag ändå inte skulle höra vad de säger” 

 
Anledningen till att det är fler affärsresenärer än turister som anser att det är högljutt 
på stationen kan bero på att affärsresenärer har mer behov av att det är tyst, till 
exempel när de ska ringa viktiga samtal eller arbeta medan de väntar på tåget 
(Hultgren 2002). Därför tänker affärsresenärer mer på hur högljutt det är på 
stationen. Någon påpekade att en orsak till att det är högljutt på stationen kan bero 
på att byggnaden är gammal och det är högt i tak. Flertalet av resenärerna i 
väntsalen vid Göteborgs järnvägsstation önskar en mer ljuddämpande miljö. 
Omgivande förhållanden i en tjänstemiljö som till exempel att det är högljutt och 
mycket oväsen kan leda till att kunderna känner sig mer stressade och obekväma 
som i sin tur kan leda till frustration (Zeithaml et al. 2006). Något som kan få 
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resenärer att känna sig mindre stressade och därmed även lugnare är lugn musik. 
Lovelock och Wirtz (2004) menar att lugn musik kan med fördel användas vid 
situationer där människor får vänta. När vi frågade resenärerna om de vill lyssna på 
lugnande musik under deras väntetid ansåg de att det snarare skulle vara ett 
störande moment.   
Dessa omgivande förhållanden påverkar hur resenären upplever stationens 
funktionella kvalitet, och på så sätt påverkar dessa faktorer resenärens totala 
kvalitetsuppfattning av stationen.  

5.2.2 Funktionalitet 
 
Genom intervjuerna framgår det att de viktigaste för en funktionsduglig stationsmiljö 
är att det finns möjlighet att sitta ner och slappna av, kiosker, caféer samt en del 
butiker att fördriva tiden med.  
 
De flesta tycker att det finns gott om sittplatser i Göteborgs väntsal. Sittplatserna är 
ett exempel på en teknisk kvalitet. Men hur resenären upplever sittplatserna är en 
funktionell kvalitet. I vår undersökning framgår det att de flesta resenärerna upplever 
att dessa sittplatser är obekväma och att de inte skulle vilja sitta där någon längre 
stund. Men några tyckte att de var ”helt okej” eftersom de bara skulle sitta där en 
kort stund i väntan på tåget.  
 
Ofta påverkar komforten av sittplatserna hur länge en kund stannar kvar på 
tjänstestället (Zeithaml et al. 2006). Att bänkarna är obekväma i väntsalen kan 
medföra att resenärerna väljer att lämna väntsalen tidigare än vad de hade gjort 
annars. Några ansåg att bänkarna var fina och passade in i väntsalsmiljön. En av de 
äldre turistresenärerna tyckte bänkarna var obekväma men kommentera att: 
 

”Det är mycket trevligt med bänkarna som är vid fönstren, där 
kan jag ta en kaffe och se på tågen och allt folk som 
passerar.”  

 
Hultgren (2002) säger att sittplatserna på en järnvägsstation bör tillfredsställa 
resenärernas behov. I vår undersökning framgår det att vissa resenärer vill sitta 
avskilt, vissa vill sitta mitt i folkvimlet medan vissa vill sitta med vid ett fönster med 
utsikt över avgående samt ankommande tåg. Detta är något som även Hultgren 
(2002) har uppmärksammat i sin bok, alltså att resenärer har olika önskemål om 
sittplatser.  
 
Exempel på faciliteter som både turist- och affärsresenärerna har behov av är 
toaletter samt bagageutrymmen. Alla resenärer som vi intervjuade tycker det finns 
bra med toaletter på Göteborgs järnvägsstation och att det är enkelt att hitta dit. En 
av de yngre turistresenärerna var mycket positivt överraskad av väntsalens toaletter, 
då de var mycket fräschare än vad han förväntat sig. Det var ingen av resenärerna 
som hade några klagomål på toaletterna. Hultgren (2002) menar att stationernas 
toaletter har ett starkt symbolvärde. Detta eftersom om resenärerna upplever att 
toaletterna är ofräscha kan de snabbt dra slutsatsen att tågen har samma standard.  
Tre av respondenterna påpekade att de inte tyckte om att det kostade att gå på 
toaletten. Att det kostar att gå på toaletten kan vara någonting som medför att 
toaletterna kan hållas renare. Toaletterna är även bemannade vilket gör att 
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toaletterna kontinuerligt kan underhållas. Detta medför även att resenärerna inte 
behöver ha jämna pengar när de ska göra ett besök. Det var något som en av 
resenärerna tyckte var mycket bra.  
 
Bagageinlämning är något som turisterna har störst behov av eftersom de oftast är 
de som har mest bagage med sig. På Göteborgs järnvägsstation finns det möjlighet 
att lämna in bagage i skåp av olika storlekar mot betalning. De flesta av resenärerna 
tycker att det finns bra med bagageinlämning på järnvägsstationen. Dock ansåg 
någon av turistresenärerna att det var svårt att göra sig av med större bagage, och 
enligt resenären blir det för dyrt att ta flera bagageskåp.  Det finns även manuell 
bagageinlämning på stationen, men detta var något som varken vi eller den här 
resenären hade uppmärksammat vid intervjutillfället.  
 
Flertalet av resenärerna tycker att väntsalen var välstädad med tanke på hur mycket 
människor som passerar väntsalen varje dag. Dock varierade svaren lite beroende 
på vilken tidpunkt på dagen intervjun utfördes. De flesta anmärkningarna på 
städningen kom på eftermiddagen. Städning är en sak som resenärerna kanske inte 
tänker på när det är välstädat, men om det inte är städat är det något som kan 
sänka kvalitetsuppfattningen av tjänsten. Enligt Mossberg (2003) är vissa 
bakgrundförhållanden sådana som kunden enbart lägger märke till om det närmar 
sig det extrema.   
 
Enligt Zeithaml et al. (2006) så är den generella uppgiften för tjänsteomgivningen att 
uppfylla kundens specifika behov. Fysisk layout och funktionalitet är en viktig del av 
tjänstemiljön för att ge kundtillfredsställelse. Något som många av både turist- samt 
affärsresenärerna anser är att det skulle vara positivt med en mer uppdelad miljö, 
där det finns bekväma soffor och fåtöljer så att de kan slappna av mer och även läsa 
mer ostört. Men å andra sidan tyckte ett flertal att en öppen väntsalsmiljö är positiv 
därav en dam i femtio års ålder uttryckte sig: 
 

”Det är mycket underhållande att sitta och kika på alla 
människor som rör sig i väntsalen.”  

 
De flesta yngre resenärer som vi intervjuade tycker att i en typisk stationsmiljö ska 
det vara mycket folk i rörelse.  Även de som är positiva till en öppen väntsalsmiljö 
påpekar dock att det är väldigt högljutt och att det ekar. Vi upplevde det som att 
många av turistresenärerna önskar en avkopplande miljö då de har lång väntetid. 
Det var många turister som även var trötta efter en lång dag i Göteborg. En äldre 
dam som intervjuades hade tillbringat hela dagen i Göteborg med att se på olika 
sevärdheter och hon hade ett önskemål: 
 

”Jag tycker det är synd att det inte finns något vilrum där jag 
kan ta en tupplur. Det skulle jag vara villig att betala en slant 
för.” 

 
Även många av affärsresenärerna sa att de skulle uppskatta om det fanns en avskild 
lugnare miljö där de kan arbeta i lugn och ro samt ringa viktiga samtal. De upplever 
det som att det är svårt att hitta en plats där det finns bord att ha datorn på utan att 
behöva gå in på en restaurang eller ett café. Som vi tidigare nämnt i 
bakgrundinformationen (2.2) har resenärer som reser i första klass med SJ tillgång 
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till SJ lounger där de kan jobba, äta, dricka och läsa tidningar. Detta var dock något 
som ett par av affärsresenärerna, som reser i första klass, var helt omedvetna om. 
 
Med hjälp av tjänstemiljön kan tjänsteoperatörer locka olika segment till olika delar 
av tjänstestället (Zeithaml et al. 2006). Detta är något som skulle kunna användas 
vid en järnvägsstation. Stationsmiljön skulle kunna delas upp i olika delar där det till 
exempel finns en lugnare del för dem som önskar, men även en öppnare del för de 
resenärer som vill sitta mitt i folkvimlet.  

5.2.3 Skyltar och artefakter   
 
Enligt Hultgren (2002) är det viktigt med en tydlig skyltning eftersom en otydlig 
skyltning lätt kan leda till irritation på tjänsteställen som järnvägsstationer. Folk kan 
ha bråttom och vill på ett enkelt sätt hitta till tågen och andra faciliteter som de söker. 
Alla turist- samt affärsresenärer som intervjuades tycker att skyltningen är bra då de 
lätt hittar dit de ska. Två av resenärerna som vi intervjuade var amerikanare och de 
ansåg att det skulle underlätta om några av de viktigaste skyltarna även stod på 
engelska, även om de tyckte att bilderna var mycket hjälpsamma. Alla skyltar på en 
järnvägsstation ska enligt Hultgren (2002) vara förtydligande med en bild för att 
underlätta för bland annat utländska resenärer. Turistinformationsskylten är mycket 
bra placerad då den syns på en gång när resenärerna kommer in i väntsalen. Det 
var en av turisterna som sa att den inte sett någon information på järnvägsstationen 
om sevärdheterna i staden, men han hade inte heller letat så mycket. 
Informationstavlorna som visar när tågen anländer och avgår är mycket stora och 
tydliga, vilket alla som vi intervjuade uppskattade.  
 
Enligt Lovelock och Wirtz (2004) kan tjänsteleverantörer använda sig av 
tjänstemiljön för att skapa effekter genom att till exempel använda sig av annorlunda 
design. Som vi tidigare nämnt så tycker resenärerna att Göteborgs järnvägsstation 
har en fin inredning med en blandning av både gammal och nytt. Några av 
resenärerna hade lagt märke till de gamla målningarna på väggen i Centralhuset 
och tyckte det var ett intressant inslag till inredningen. Några påpekade även att 
valven var vackra. Artefakter som gamla målningar på väggen och valv gör att miljön 
i Centralhuset får ett gammalmodigt utseende vilket många av resenärerna 
uppskattade. Detta kan bidra till en starkare tjänsteupplevelse genom att resenären 
kan ägna tid samt njuta av den vackra arkitekturen (Hultgren 2002). Göteborgs 
järnvägsstation har en miljö som resenärerna lägger märke till, uppskattar och gärna 
återvänder till. Enligt Wakefield och Blodgett (1996) är ett viktigt mål för 
tjänsteoperatörer att skapa miljöer som är intressanta för att få kunderna att stanna 
så länge som möjligt.  

5.2.4 Människor – en del av stationsmiljön 
 
Resenärerna i en väntsal påverkas även av hur andra resenärer beter sig. Om någon 
av resenärerna i väntsalen uppträder sig störande kan övriga resenärer påverkas 
negativt och deras kvalitetsuppfattning av tjänsten kan minskas (Grönroos 2002; 
Mossberg 2003). När resenärer har olika behov och intressen men vistas i samma 
väntsal kan det uppstå missnöje. Detta styrks av Mossbergs (2003) resonemang om 
hur människor som befinner sig på samma tjänsteställe påverkar varandra. Men att 
resenärer påverkas av varandra behöver absolut inte alltid vara negativt. Ofta är 



  

   - 33 - 

resenärerna till exempel ensamma på sådana platser som i en väntsal, där det 
cirkulerar mycket folk, och vet inte alltid vilka de kan utveckla en konversation med. 
Funktionalitet såsom sittplatser kan användas på ett sådant sätt så att människor 
lättare kan skapa sociala interaktioner mellan varandra. Enligt Véronicue och Bernard 
(1998) är det viktigt att tjänstemiljön anpassas för sociala interaktioner, där 
människor kan mötas och utveckla dialoger med varandra.     
 
Mossberg (2003) menar att på vissa tjänsteställen upplever kunden att det är positivt 
om det är mycket andra kunder där. Vid andra tjänsteställen upplever de däremot att 
det är positivt om det är tomt på kunder. Resenärerna vid Göteborgs järnvägsstation 
har delade uppfattningar om detta. Vissa anser att det ska vara mycket folk på en 
centralstation, medan andra tycker att det hade vart skönare med en lugnare miljö. 
Det är främst affärsresenärer som har denna uppfattning.   
 

5.3 Utbud  

Om resenärerna är tillfredsställda med väntsalsmiljön stannar de kvar längre och då 
spenderas det oftast mer pengar (Bitner 1992; Wakefield & Blodgett 1996). Alla de vi 
intervjuade tycker att utbudet av restauranger, caféer samt kiosker är väldigt positivt. 
I Göteborgs resecentrum finns olika butiker att gå och kika i under väntan på tåget. 
Många kvinnliga respondenter var mycket positiva till utbudet av butikerna på 
stationen. De är bra ställen att fördriva tiden på medan de väntar på tågen. Dessa var 
även positiva över att centralstationen ligger så nära Nordstan, där det finns ett större 
utbud av butiker. Dock tyckte de flesta av resenärerna att det vikigaste på en 
järnvägsstation är möjligheterna till att köpa kaffe och mat.  

Utbudet av matställen vid Göteborgs järnvägsstation tycker både turister och 
affärsresenärerna är bra. Dock var det några som framhöll att det var mycket 
snabbmatsrestauranger, vilket i sin tur kanske inte är helt fel i en sådan specifik miljö 
som en väntsal innebär. Människor befinner sig oftast i en väntsal för att åka med 
tåget och inte för att avnjuta en fin måltid. Många av de vi intervjuade påpekade att 
det räcker med snabbmatrestauranger på ställen som järnvägsstationer, eftersom 
människorna bara vill ha något snabbt för att äta och oftast inte har tid för att avnjuta 
en fin måltid. Vi fick under intervjuerna också veta att det finns minst en restaurang i 
stationsbyggnaden med husmanskost, men dock kan det vara svårt för resenärer 
som aldrig varit på stationen tidigare att hitta dit. Det finns även möjligheter att äta 
annan mat på stationen. En anledning till att många resenärer uppfattar att det är 
mycket snabbmat kan bero på att det är dem ställen där det serveras snabbmat som 
sticker ut mest. Detta eftersom de använder sig av starka och klara färger i sin 
inredning vilket skapar uppmärksamhet (Mossberg 2003). De flesta som vi 
intervjuade går dock hellre iväg utanför stationsmiljön för att äta om de har möjlighet, 
även om de tycker att utbudet på stationen är bra.  

Många av både affärs- och turistresenärerna tycker det är mycket positivt att det finns 
bankomat, möjlighet att växla valuta och apotek på stationsområdet. Enligt Hultgren 
(2002) så är detta något som bör ingå i servicen på stationen. Även om stationen är 
belägen nära Nordstan har kanske resenärer inte alltid tid att uträtta sådana ärenden 
och då är det positivt att sådana möjligheter finns på stationen. Detta höjer kvaliteten 
på tjänsten eftersom det ger resenärerna möjlighet att stanna kvar på stationen. 
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Vilket även leder till att lönsamheten för företagen i stationen ökar, detta leder i sin tur 
till att Jernhusen AB:s lokaler blir mer eftertraktade. Problemet är dock att nu skulle 
hellre de flesta av affärs- och turistresenärerna gå iväg till staden, för att äta eller fika 
om det ges möjlighet till det. Även om samtliga affärs- och turistresenärer tycker att 
utbudet på stationen är bra. 

En kvinnlig respondent tyckte att en TV hade varit ett bra tidsfördriv och 
underhållande medan hon väntar. Hon ville gärna ha gratis tidningar som hon kan 
bläddra i, eftersom hon inte är intresserad av att lägga pengar på sådant. En av de 
äldre respondenterna tyckte det var mycket positivt att det fanns tillgång till dator och 
Internet mot betalning. Detta är ett exempel på en stödtjänst som ytterligare höjer 
kvalitetsnivån på tjänsten (Echeverri & Edvardsson 2002; Hultgren 2002).  
 

5.4 Väntsalen – en del av reseupplevelsen? 
 
Jernhusens kärntjänst är att upprätthålla en järnvägsstation för tågresenärer. För 
tågresenärer är däremot kärntjänsten själva tågresan. De ser järnvägsstationen som 
en bitjänst, det vill säga att ha någonstans att vänta på tåget. Hur viktigt tycker 
resenärerna att en attraktiv väntsal är för reseupplevelsen? 
 
Det kanske viktigaste för resenärer är att ta sig från en plats till en annan, men de 
flesta av resenärerna tycker att det är viktigt med en väntsal som är attraktiv eftersom 
de ser den som en del av hela reseupplevelsen. Flertalet av affärsresenärerna tycker 
att en attraktiv väntsal är mycket viktigt eftersom de reser mycket och tillbringar 
mycket tid där. Det är då viktigt att de har möjlighet att utnyttja tiden där på ett 
effektivt sätt under arbetstid. SJ Lounge kan vara ett hjälpmedel för 
affärsresenärerna att kunna använda väntetiden effektivt för dem som reser i första 
klass. Men de som inte reser i första klass har ej samma möjligheter att kunna arbeta 
under väntetiden, det finns inte många möjligheter att kunna ställa datorn på ett bord 
eller kunna ringa ostört på Göteborgs järnvägsstation.  
 
De flesta av turisterna tyckte att väntsalen är viktig och är en del av deras 
reseupplevelse, det är där deras resa börjar och där den tar slut. Det är även 
järnvägsstationen som ger det första intrycket när resenärerna kommer till en stad, 
det är där statsvistelsen börjar och det är även där som turisterna oftast letar efter 
den första informationen om staden (Hultgren 2002). Han menar även att 
begynnelsen och avslutningen på tågresan är helt avgörande för valet av färdmedel.  
 
Ett par av respondenterna tycker att väntsalen är av mindre betydelse då de bara 
befinner sig där en kortare tid i väntan på tåget. Men när vi frågade dem om hur lång 
väntetid de har varierade flertalets svar mellan en till två timmar. Frågan är om de 
hade svarat likadant om de hade suttit och väntat i en mindre attraktiv stationsmiljö. 
En av affärsresenärerna hade lagt märke till hur hon påverkas av stationsmiljön då 
hon tidigare på dagen då hon besökt mindre attraktiva väntsalar. Hon hade inte alls 
tyckt att de var lika gemytligt att vänta på dem mindre stationerna som det var att 
vänta på Göteborgs järnvägsstation. Detta var även något som många andra 
resenärer påpekade, de upplever att Göteborgs centralstation är en av de bättre 
stationerna i Sverige.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i denna 
undersökning. Vi börjar med en liten överblick och besvarar sedan våra frågor från 
frågeställningen. Vi har även med vissa rekommendationer till Jernhusen AB samt för 
vidare undersökningar.  
 
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa hur två olika målgrupper 
upplever samt vilka behov de har av väntsalsmiljön vid Göteborgs järnvägsstation. 
Som målgrupper har vi valt turist- samt affärsresenärer eftersom de har olika behov 
av tjänstemiljön på järnvägsstationen. Vi har undersökt om Göteborgs 
järnvägsstation uppfyller deras behov.  
 
Det som resenärer uppskattar vid järnvägsstationen i Göteborg är att den är centralt 
belägen och närheten till Nordstan. Detta gör att det är lätt för resenärerna att ta sig 
till stationen samt att de kan dra nytta av Göteborgs centrums utbud. Andra saker 
som är positivt med järnvägsstationen är att det finns ett mindre utbud av butiker 
belägna i stationsbyggnaden där resenärerna kan köpa det viktigaste och lite till. Vi 
tycker utbudet av butiker är tillräckligt för ett resecentrum som Göteborg, vilket är så 
pass centralt placerat.  
 
Helhetsintrycken av alla de respondenter vi tillfrågade var positivt. Det finns dock 
vissa saker som kan förbättras för att göra stationsmiljön mer attraktiv. De viktigaste 
stödtjänsterna är enligt resenärerna att det finns caféer, restauranger samt kiosker. 
Resterande affärer kan ses som en ytterligare kvalitetshöjande faktor. Några 
stödtjänster som ytterligare höjer kvaliteten på Göteborgs järnvägsstation är 
möjligheterna att ta ut pengar, växla valuta samt att det både finns bemannad och 
obemannad biljettförsäljning. I vår undersökning framgår det att den tekniska 
kvaliteten på järnvägsstationen är bra. Detta eftersom resenärerna anser att de 
viktigaste faciliteterna finns på stationen. Den funktionella kvaliteten är dock något 
som kan förbättras på visa områden. Detta påverkar resenärernas totala 
kvalitetsuppfattning på stationen.  
 
Resenärer anser att den tekniska kvaliteten när det gäller sittplatser är bra, medan 
den funktionella kvaliteten är dålig eftersom flertalet av resenärerna påpekade att de 
var alldeles för hårda. Vilket vi anser att det är en relativt lätt åtgärd att vidta. Vi 
rekommenderar att detta bör ses över så fort som möjligt för att erbjuda resenärerna 
en bekvämare väntetid. Således kommer resenärerna att stanna kvar längre inne i 
stationsmiljön och kvalitetsnivån på tjänsten kommer också att öka.  
 
Skyltningen på Göteborgs järnvägsstation fyller sin funktion eftersom alla resenärer 
tycker att det är lätt att hitta. Därmed är både den tekniska och den funktionella 
kvaliteten bra. Vi intervjua två amerikanska resenärer som anser att det hade hjälp 
om de viktigaste skyltarna även stod på engelska, men de tyckte att bilderna var 
hjälpsamma. Utifrån vår undersökning är skyltningen på järnvägsstationen bra och att 
det är mycket bra att alla skyltar även har en förtydligande bild. Något annat som 
fungerar mycket bra på Göteborgs järnvägsstation är bagageinlämningen, eftersom 
ingen av resenärerna i undersökningen hade några större klagomål på den.  
 



  

   - 36 - 

I undersökningen fann vi att endast av de tillfrågade resenärerna önskade en TV som 
underhållning. Därav anser vi att det inte behövs någon TV som underhållning på 
stationen. Det som finns är tillräckligt med underhållning då resenärerna kan 
underhålla sig med Internet, gå i butikerna, äta och fika.  
 
Ljudnivån är något som kan påverka resenärernas helhetsintryck av stationsmiljön. 
Vid Göteborgs järnvägsstation är ljudnivån hög, något som många av resenärerna 
påpekade. Därav anser vi att detta är något som bör utredas mer ingående. Vi anser 
att ljudnivån är något som bör förbättras. Ett förslag till förbättring är en mer avdelad 
stationsmiljö, med mindre rum där de resenärer som önskar en avkopplande miljö 
kan hålla till. Detta är något som skulle höja kvalitetsnivån på tjänsten.  
 
Något som affärsresenärerna är i behov av är en lugnare miljö där de kan arbeta 
samt ringa samtal ostört. Vilket i dagsläget är något som endast kan erbjudas till dem 
som reser i första klass med SJ. De har då tillgång till SJ lounge, som är ett slutet 
rum med en lugn miljö. Även turister är intresserade av en lugnare och gemytligare 
miljö, där de kan koppla av i lugn och ro. Därför anser vi att Jernhusen AB bör utreda 
om det finns möjligheter att i framtiden kunna erbjuda en lugnare miljö även för dem 
som inte reser i första klass.  
 
Som vi tidigare nämnt i empirin och analysen så fanns det önskemål från några av 
resenärerna att toaletterna ska vara gratis. Frågan är då om toaletterna kan behålla 
samma standard som de har i dagsläget. Vi tror att resenärerna hellre betalar för 
toaletter som håller hög standard än att toaletterna är gratis men är ofräscha.  
 
När det gäller caféer och matställen vid järnvägsstationen i Göteborg upplever 
många av resenärerna att det var mycket snabbmat på stationen. Men många ansåg 
även att det förvisso är den typen av matställen som förväntas av en sådan miljö som 
stationsmiljön utgör. Vi anser, utifrån de intervjuer vi har gjort, att utbudet av caféer 
och restauranger är tillfredsställande för en stationsmiljö. Detta eftersom det faktiskt 
finns ett ganska stort utbud av restauranger, inte bara snabbmat utan även 
möjligheter till andra typer av restauranger. Det finns även möjligheter till att köpa en 
kopp kaffe med tilltugg på något av caféerna. Även om det finns ett bra utbud på 
stationen visar undersökningen på att resenärerna hellre väljer en restaurang utanför 
stationsmiljön.  
 
Inredningen på järnvägsstationen är uppskattad bland resenärerna. De finner den 
intressant då det är en blandad miljö mellan gammalt och nytt. Miljön på 
järnvägsstationen ger ett intryck av att vara genomarbetad eftersom alla element 
integrerar med varandra så att det blir en bra sammanfogning. Enligt vår 
undersökning kan vi konstatera att de har lyckats med inredningen av stationsmiljön i 
Göteborg.   
 
Det är delade meningar angående hur viktigt det är med kvaliteten i en väntsal. 
Flertalet av resenärerna tycker att det är viktigt med en attraktiv väntsalsmiljö 
eftersom väntsalen är det första intrycket av den nya staden som resenärerna 
anländer till. Många affärsresenärer ansåg att en attraktiv väntsal är viktig eftersom 
de tillbringar så pass mycket tid på resande fot och därmed även mycket tid i 
väntsalarna. Några av resenärerna tyckte dock att väntsalen är en plats där de bara 
vistas en kort stund i väntan på tåget för att ta sig från en plats till en annan. Vilket vi 
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tycker var underligt eftersom de flesta av respondenterna väntat eller ska vänta på 
tåget i över en timme. Något som vi började fundera över är att resenärerna går till 
stationen för att vänta, de väntar inte på Nordstan, även om den ligger precis intill 
stationen. Vi tror att väntsalsmiljön i Göteborg är tillräckligt attraktiv så att 
resenärerna ej beaktar att det inte hade varit lika trevligt att vänta i en oattraktiv 
väntsal. Att Jernhusen och resenärerna har två olika perspektiv på vad som är 
kärntjänsten skulle kunna skapa problem. Resenärerna skulle till exempel se 
Jernhusens kärntjänst som oviktig samt onödig. En slutsats som vi kan konstatera 
efter vår kvalitativa undersökning är att de flesta resenärer anser att det är viktigt 
med en attraktiv väntsal. De resenärer som ansåg att en attraktiv väntsal är mindre 
viktigt hade förmodligen inte svarat likadant om de befann sig i en oattraktiv väntsal.  
 
På järnvägsstationen i Göteborg var alla de resenärer vi intervjua mycket positiva till 
stationsmiljön. Många av resenärerna jämförde Göteborgs järnvägsstation med 
andra järnvägsstationer runt om i landet och ansåg att Göteborgs järnvägsstation 
samt väntsal tillhör en av de bättre i landet. Vi anser att Jernhusen AB har lyckats 
med stationsmiljön och SRAB med väntsalsmiljön i Göteborg. Det är en attraktiv 
miljö för att vara en så stor järnvägsstation som fyller många av resenärernas behov.  
 

6.1 Rekommendation för vidare undersökningar 
 
Det bör göras kvalitativa undersökningar eftersom resenärerna då får använda sina 
egna ord för sina upplevelser och då kan det dyka upp saker som undersökarna 
tidigare inte tänkt på. Den kvalitativa undersökningen kan med fördel kompletteras 
med en kvantitativ eftersom det vid sådana undersökningar kommer fram mer 
konkreta svar. Vi upplevde vid den här kvalitativa undersökningen att det var svårt att 
få resenärerna att utveckla sina svar. Vi tycker också att det är svårt att dra konkreta 
slutsatser eftersom svaren varierar något mellan alla respondenter. 
 
Det skulle även kunna göras liknande undersökningar om andra segment, som till 
exempel pendlare, barnfamiljer och handikappade. Då skulle det framgå hur dessa 
segment upplever stationsmiljön och om den tillfredsställer deras olika behov. 
Liknande undersökningar skulle även kunna göras på andra järnvägsstationer runt 
om i landet.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor  
 
Bakgrunds frågor 

 Ålder 
 Kön 
 Typ av resenär?  
 Varför är du här? 
 Hur länge har du varit här? 
 Beräknad väntetid?  
 Brukar du vara här ofta? 

 
Vad är/var ditt första intryck av väntsalen? 
 
Hur upplever du miljön är i väntsalen?  

 Rent och välstädat  
 Trångt 
 Stressigt 
 Sittplatser 
 Modern eller gammalmodig 
 Färger  
 Temperatur 
 Ljud 
 Lukt  
 Förvaringsboxar 
 Toaletter  

 
Finns det något du saknar i väntsalen? 

 Finns allt du behöver på stationen eller är det något du saknar?  
 Finns det tillräckligt med information på stationen? 
 Är det bra skyltat på stationen? (är det lätt att hitta rätt?) 

o Hur upplever du skyltningen till/från tågen 
o Hur upplever du övrig skyltning? 

 Matställen 
 Hur kan väntan göras bättre för er tågresenärer? 

 
Vad tycker du kan förbättras i väntsalen? 
 
Hur viktigt är det med en attraktiv väntsal för er?  

 Hur mycket påverkar väntsalen hela din upplevelse med att åka tåg? 
 Vad skulle göra din väntetid mer bekväm?  
 

Om du har 2 timmars väntetid här i Sthlm/Gbg, stannar du då kvar i väntsalen eller går 
du iväg någon annanstans? 

 Varför stannar du kvar? 
 Finns allt du behöver här? 
 Vad gör du istället? 

 



Vad är ditt helhetsintryck av väntsalen? 
 
Övriga kommentarer?  
 
 



Bilaga 2: Intervjuer vid Göteborgs tågstation 14 maj- 07  
 
Turistresenärer: 
 
Intervju 1 

 Kulturturist  
 Kvinna 
 83 år 
 Väntat 5 minuter 
 Ska vänta 1 timme till på tåget 
 Gott första intryck 
 Rent och välstädat 
 Ingen trängsel för att vara en så stor tågstation 
 Bra med sittplatser 
 Mysigt att sitta och ta en kaffe samt se tågen genom fönstren  
 Många möjligheter att ta en kopp kaffe 
 Bra information, stora ankomst och avgångstavlor  
 Brukar inte vara några problem att ställa ifrån sig väskan 

 
Intervju 2 

 Turist 
 Man 
 55 år 
 Anlänt till Göteborg för 10 minuter sen 
 Ska ut på stan 
 Stationen är mer utvecklad nu än för några år sedan 
 Relativt välstädat 
 Bra med sittplatser 
 Helt okej väntsal 
 Helt okej skyltat 
 Bra skyltat till toaletterna  
 Viktigt med en fin väntsal, det är en knytpunkt, det är där resan börjar och slutar 

 
Intervju 5 

 Turist  
 Man  
 45 år 
 Ska vänta 45 minuter 
 Väntsalen är bra  
 Helt okej sittplatser 
 Bra städat 
 Har inte tänkt på om något saknas på stationen 
 Bra matställen 
 Spelar ingen roll om väntsalen är attraktiv, det är bara ett ställa där jag väntar på tåget 
 Väntar ej i väntsalen om väntetiden är två timmar, går hellre på stan och äter 

 
 



Intervju 6 
 Turist  
 Kvinna  
 25 år 
 Bra väntsal 
 Behaglig miljö 
 Bra skyltat 
 Inget saknas på tågstationen 
 Bra med affärer på tågstationen, det är mycket positivt, bra tidsfördriv 
 Bra med caféer 
 Kul att kolla på folk, de ska vara mycket folk på en centralstation 

 
Intervju 7 

 Turist 
 Kvinna  
 18 år 
 Trevlig väntsal, mycket bättre än i Malmö 
 Obehagligt att det ekar så mycket, det är högljutt 
 Osköna bänkar, men funkar bra en kort stund, men ska man vänta en längre tid kan jag 

tänka mig att det blir obekvämt 
 Bra matställen 
 Tycker det är en bra väntsal 
 Toaletten skulle kunna vara gratis 
 Bra väntsal för att vara en så stor tågstation med kombinerad buss och tåg 

 
 
Intervju 9  

 Turist 
 Kvinna 
 22 år 
 Mycket folk i rörelse här i väntsalen, men det är ej störande, det är så det ska vara i en 

centralstation 
 Kan vara svårt att hitta sittplats ibland och det kunde ha vart mjukare sittplatser 
 Bra skyltat, hittar bra på stationen 
 Mysigare miljö där man kan sitta skulle göra väntan mer bekväm 
 Går på stan om väntetiden är lång 
 Föredrar att äta på stan istället för på stationen 
 Ganska viktigt med en fin väntsal, det en del av reseupplevelsen 

 
 
Intervju 12 

 Turist 
 Kvinna  
 52 år 
 Har väntat en timme i väntsalen 
 Ska vänta en timme och en kvart till 
 Positivt första intryck av väntsalen 
 Helt okej städat i väntsalen 



 Bra med sittplatser 
 Fin design på väntsalen, gammalt blandat med nytt 
 Fint med valven 
 Tycker ljudnivån är helt okej, det är ju mycket folk 
 Det är lätt att hitta på stationen 
 Nära till allt, centralt belägen station 
 En TV vore bra att kika på medan man väntar 
 Kanske även lite tidningar att kika i, som är gratis, är ej intresserad av att lägga pengar 

på sånt 
 Bra med matställen, bra utbud av caféer  
 Väntsalsmiljön är inte så viktigt, man är bara där en kort stund, men det är viktigt att 

det är rent i väntsalen 
 Går hellre på stan om väntetiden är lång 

 
Intervju 14 

 Turist 
 Man 
 35 år 
 Mycket folk i väntsalen, men det är ju en stor station  
 Högljutt här i väntsalen 
 Många lampor i taket som inte ger mycket ljus, även om de är mörkt 
 Hårda sittplatser, skulle hellre ha mjukare, mer som på flygplatser 
 Hittar bra på tågstationen, bra skyltat 
 Mjukare sittplatser skulle göra väntan mycket bättre 
 Det finns bra matställen men äter hellre någon annanstans 
 Skulle aldrig sitta i väntsalen i onödan, men nu har jag så mycket grejer 
 Bra utbud av caféer, det är dyrt, men det är det på alla liknande ställen 
 Reser inte för väntsalarna, men det är viktigt att mötas av något trevligt när man 

besöker en ny stad 
 Har inte sett någon information om sevärdheter, men har dock inte letat så mycket 

heller  
 
Intervju 15 

 Turist 
 Kvinna 
 54 år 
 Har väntat en timme i väntsalen 
 Ska vänta en timme till 
 Stor rymligväntsal 
 Bra skyltat på stationen, det är lätt att hitta 
 Bra städat, fräscha toaletter 
 Hittade lätt sittplats, men det är hårda sittplatser, om jag får önska något vore det 

mjukare sittplatser 
 Temperaturen är lagom nu, men när jag var här i vintras var det kallt 
 Har inte så lång väntetid, det viktigaste finns här på stationen, kaffe, toaletter mm 
 Mycket snabbmat, men finns ju sallad iaf 
 Kul att kika på folk här i väntsalen, det räcker som underhållning 
 Bra trevlig väntsal 



 
Intervju 16 

 Turist 
 Kvinna 
 33 år 
 Har väntat en timme och en kvart  
 Ska vänta en timme och tjugo minuter till 
 Trevligt första intryck av väntsalen 
 Lätt att hitta här på stationen, bra skyltat 
 Bra utbud av allt man behöver i en väntsal 
 Det finns ingen avstressande miljö, skulle uppskatta en mer avdelad miljö, mer mysigt 

med mjuka soffor 
 En plats där man kan sitta mer för sig själv och läsa, dra sig undan, skulle vara positivt 
 Vill ha de tyst, det är väldigt högljutt här  
 Sådär med städningen i väntsalen 
 Okej temperatur 
 Mjukare sittplatser skulle uppskattas 
 Bra matställen 
 Ser väntsalen som en del av resan, tågresan både börjar och slutar i en väntsal 
 Helhetsintrycket är helt okej av väntsalen 

 
Intervju 17 

 Turist 
 Kvinna  
 71 år 
 Mycket folk här i väntsalen  
 Stressig miljö och högljutt 
 Rent och välstädat 
 Gillar inredningen, fint med de gamla målningarna och valven 
 Varmt 
 Kul att kika på folk, det räcker som underhållning 
 Bra att det finns Internetcafé  
 Väntetiden skulle bli mer bekväm om de fanns en säng att sova i 
 Vilrum skulle vara bra, betalar gärna för det 
 Mindre rum med fåtöljer att sitta i skulle vara bekvämt 
 Går gärna på stan om väntetiden är lång 
 Steril miljö 

 
Intervju 19 

 Turist 
 Man 
 24 år 
 Har väntat 20 minuter 
 Ska vänta på tåget 30 minuter till 
 Lite gammalmodig, men inget fel med det  
 Lite stressig och högljutt 
 Tråkiga färger på väggarna, en mycket enkel miljö, skulle vilja ha det mysigare 
 Hyffsat välstädat med tanke på allt folk 



 Lätt att få tag på sittplats, dock rätt hårda bänkar 
 Kul att kika på folk, spana runt lite  
 Flashiga toaletter, men hade vart bättre om de var gratis 
 Ett mer avskilt rum där man kan gå in och slappa om man känner för det vore 

uppskattat 
 Det är rätt viktigt med en bra väntsal, särskilt om man ska vänta länge 
 Går hellre på stan om väntetiden är lång och vädret är inte alltför dåligt 
 Väntsalen i Göteborg är helt okej, en av de bättre jag har vart i! 

 
 
Intervju 22 

 Turist 
 Man  
 28 år 
 Har väntat 2 timmar 
 Ska vänta 1 timme till 
 En mycket fin väntsal, men hittade inget bra ställe att sova på 
 Sittplatserna är helt okej, men hårda, men de passar in här  
 Tänkte inte på ljudnivån eftersom jag lyssnade på musik 
 Något bra ställe att sova på skulle göra min väntan mer bekväm 
 Någonstans där man kan stoppa in mycket bagage borde det finnas, blir dyrt att ta flera 

boxar 
 Skulle gärna ha gått på stan, men har så mycket bagage 
 Helhetsintrycket av väntsalen är helt okej, finare än många andra 

 
Intervju 4 

 2 Amerikanska turister, affärsresenärer 
 Man och kvinna, 61 och 58 år  
 Väntat 15 minuter 
 Mycket bra första intryck 
 Inget som är speciellt svårt på tågstationen  
 Lätt att hitta samt ta sig till tågen 
 Lätt att köpa tågbiljetter på stationen  
 Mycket trevlig personal 
 Rent och välstädat på stationen 
 Viktigt med fin inredning på tågstationer, brukar kolla på sådant, reser mycket 
 Brukar ta kort på tågstationerna eftersom det är en intressant miljö 
 Bra med bok- och tidningsaffärer med mera, det verkar finnas det mesta på stationen 
 Bra att det finns så mycket i närheten av tågstationen, stationen är centralt belägen 
 Vissa skyltar vore bra om de var även på engelska, men bilderna hjälper till och vi 

frågar gärna personalen 
 



Affärsresenärer 
 
Intervju 3  

 Tjänsteresa 
 Kvinna 
 50 år 
 Vart i väntsalen i 15 minuter  
 Ska vänta på tåget i 45 minuter till 
 Vacker väntsal 
 Smakfulla färger 
 Typisk centralstationsmiljö 
 Mjukare bänkar vore uppskattat  
 Välstädat här i väntsalen 
 Saknar inget speciellt här i väntsalen 
 Bra skyltat 
 Mycket viktigt med en attraktiv väntsal, en del av reseupplevelsen 
 Stannar på stationen om väntetiden är lång, här finns allt 
 Trevlig väntsal, bra med butiker 

 
Intervju 8 

 Tjänsteresenär  
 Man  
 50 år  
 Kom kvart i tre inatt 
 Ska vänta i tre timmar till 
 Hårda bänkar 
 Helt okej väntsal 
 Mycket snabbmat, får ingen riktig mat 
 En mer ljuddämpad miljö vore bra 
 Man ska bara sitta i väntsalen, gör inte så mycket annat i väntsalsmiljön 
 Går på stan och äter där om tid finns 

 
Intervju 10 

 Tjänsteresa 
 Man 
 58 år 
 Här väntat i 5 minuter 
 Ska vänta i 1 timme till 
 Stimmig miljö 
 Verkar finnas bra med sittplatser 
 Fina bänkar, man ska ju bara sitta där ett tag 
 Mysig miljö, med lagom ljus 
 Det är lätt att hitta här på stationen 
 Har inte hunnit känna efter om något saknas här i väntsalen 
 Mycket snabbmat, har precis börjat med viktväktarna 
 Det gäller att ha en 5 krona tillhands om man ska på toaletten, annars kan de bli 

bråttom 



 Men å andra sidan är det väl bättre städat om det kostar att gå på toaletten 
 Skulle gå på stan och kika efter ett bra matställe med nyttig mat om det fanns tid 
 Göteborgs väntsal är mycket finare än många andra, t.ex. Nyköpings 
 Visste inte att det fanns SJ lounger om man reser i första klass, det borde upplysas mer 

 
Intervju 11  

 Tjänsteresa 
 Man 
 52 år 
 Ska vänta en halvtimme, ska ta en fika medan jag väntar 
 Väldigt trevlig väntsalsmiljö, gör inte så mycket om jag skulle missa tåget, trevligt att 

ta en fika här på stationen  
 Det är rent och välstädat 
 Ibland kan det kännas stressigt här i väntsalen, det beror vilken tid man är här 
 Bra med sittplatser 
 Kunde vara mer ljuddämpat här i väntsalen, mycket eko 
 Ganska blåsigt här inne ibland, men de är förståligt eftersom folk måste gå in och ut i 

väntsalen 
 Ibland kan det vara irriterande när det är fåglar här inne i väntsalen.  
 Här finns allt man behöver i en väntsal; bra tidningsställen, bra caféer, apotek, 

bankomat mm 
 Visst det är mycket snabbmat här, men man går ju inte till stationen för att äta på fin 

restaurang 
 Jätteviktigt med en attraktiv väntsal, viktigt när man kommer till ny stad, första 

intrycket av staden, en del av reseupplevelsen 
 Har inget emot att stanna på stationen en längre tid, mycket trevlig väntsal 

 
Intervju 13 

 Affärsresenär 
 Kvinna 
 40 år 
 Väntat alldeles för länge, har väntat en timme på tåget 
 Väntsalen här i Göteborg består både av mysigare delar och mer kalare delar 
 Hög ljudnivå, mindre buller skulle vara uppskattat  
 Det vore uppskattat med mysigare ställen att sitta på utan att behöva äta något 
 Svårt att hitta sittplats, hårda sittplatser 
 Brukar försöka att inte vänta så länga i väntsalen, utan göra annat istället som att 

uträtta ärenden 
 Det viktigaste är att ta sig från A till B, men positivt om väntsalsmiljön är bra. 
 Trist om väntsalen är tråkig, här i Göteborg är den väldigt bra 
 Finns ju matställen om man är hungrig här på tågstationen, men går hellre på stan och 

äter, men det som finns här på stationen är också bra 
 Väntsalsmiljön är trivsam, den är på plussidan om man jämför med andra väntsalar 
 Skulle vara bra med någon plats där man kan arbeta, prata i telefon mm medan man 

väntar på tåget, det skulle jag uppskatta  
 
Intervju 18 

 Affärsresenär 



 Man  
 46 år 
 Har väntat en kvart 
 Ska vänta en kvart till 
 Fin väntsal här i Göteborg 
 Sådär med städningen här i väntsalen, lite skräpigt ibland, men just nu är det bra 
 Lugnare väntsalsmiljö Göteborg än i Stockholm  
 Bra med sittplatser men de skulle kunna vara bekvämare 
 Det finns bra med utbud av caféer och matställen 
 Skulle vara positivt med en lugnare miljö där man kan jobba, prata i telefon och lyssna 

av mobilen 
 Hög ljudnivå 
 Hade tänkt lyssna av mobilen med struntade i det eftersom det är så högljutt 
 Tillbringar en hel del tid i väntsalar så det är viktigt med en attraktiv miljö 
 Går hellre på stan om väntetiden är lång 
 Väntsalen här i Göteborg är inte riktigt byggd för så mycket folk 
 Charmigt med de gamla målningarna på väggen 

 
Intervju 20 

 Affärsresenär 
 Man  
 21 år 
 Har väntat i 15 minuter  
 Ska vänta i 10 minuter till 
 En helt okej väntsal 
 Ganska högljutt, det ekar mycket  
 Hårda bänkar, svårt att hitta någonstans att sitta med bord att ha datorn på 
 Ganska välstädat just nu, men de beror lite på vilken tid på dygnet man är här 
 Ett bra ställe att arbeta på medan man väntar på tåget skulle vara uppskattat 
 En mer avskild miljö där man kan sitta mer i lugn och ro för att arbeta lite saknar jag 
 Helt okej matställen här på stationen 
 Går hellre på stan om väntetiden är lång och sätter mig på ett café  
 En stor men trevlig väntsal 

 
Intervju 21 

 Affärsresenär 
 Kvinna 
 32 år 
 Kom precis hit till väntsalen 
 Ska vänta i 40 minuter 
 En mycket fin väntsal 
 Fick precis tag i en bra sittplats, så de var inga problem 
 Ganska högljutt men det är ganska förståeligt vid den här tidpunkten på dagen 
 Lite tråkigt ljus 
 Fin miljö, kul med gamla målningarna på väggen 
 Viktigt med en bra väntsal då man ibland tillbringar rätt mycke tid i dom 
 Något som skulle kunna förbättras är mjukare sittplatser, annars är det bra! 
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