
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mona Alsahaf & Viktor Udd 

 
Bankkontor som upplevelserum 

 
Hur bankkontoret påverkar kunder. 

 
 
 

Bank Office as a Servicescape 
 

How bank offices affect customers. 
 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

 
 

 
Termin: HT 2013 
Handledare: Lars Haglund 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Titel:   Bankkontor som upplevelserum: Hur bankkontoret 
påverkar kunder. 

Ämne/kurs: Ekonomprogrammet 

Handledare:  Lars Haglund 

Nyckelord:  Servicescape, upplevelserum, bankkontor, 
Handelsbanken, kunder, marknadsföring, 
marknadskommunikation. 

Bakgrund:  Vanligtvis har de flesta vuxna svenskar någon typ 
av relation till en bank. De svenska storbankerna 
erbjuder alla likartade tjänster och produkter. Ett 
av bankernas stora konkurrensmedel är räntorna, 
dock är det inte stora skillnader mellan 
räntenivåerna. Detta leder till en svårighet för 
bankerna att differentiera sig. En större förståelse 
av kunder och hur banklokalerna påverkar dem, 
kan vara en väg för bankerna att differentiera sig.   

 

Problemformulering:  I vilken grad påverkar bankens fysiska miljö 
kunders upplevelse.  

Syfte:   Tanken är att utifrån en kunds perspektiv 
undersöka hur en banklokal med allt dess innehåll 
påverkar kundernas beteende och agerande i ett 
upplevelserum. 

Teorier:   Uppsatsen har en bred teoretisk grund. De tyngsta 
ämnena är servicescape/upplevelserum och hur 
dessa områden påverkar kunder. Vidare 
presenteras teorier rörande tjänstemarknadsföring, 
estetik och marknadskommunikation.  

Metod:   Uppsatsen är kvalitativ med ett slumpmässigt 
urval. Empirin inhämtas på plats i ett bankkontor 



 

 

genom semistrukturerade intervjuer. Även 
observationer kommer då att genomföras. 

Resultat:   Här sammanställs den data som inhämtats. Genom 
bearbetning av empirin kommer de återkommande 
ämnena redovisas i teman. Resultatet kommer att 
presenteras i form av citat och kommentarer.  

Analys:   De grundläggande teorierna kommer att 
sammankopplas till empirin. Det framkommer att 
bankens kunder vill ha en högre grad av avskildhet 
när de utför bankärenden av känsligare karaktär.  

Slutsats:   Det har framkommit flera faktorer som är viktiga 
för bankens kunder. Avskildhet och skicket på 
lokalen är två sådana. Genom att anpassa lokalen 
utefter kundens behov bör banker i högre grad 
kunna differentiera sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:   Bank Office as a Servicescape: How bank offices 
affect customers. 

Topic/Course:  Business – Bachelor degree 

Mentors:   Lars Haglund  

Keywords:  Servicescape, bank office, Handelsbanken, 
customers, marketing, marketing communications. 

Background:  Almost every adult in Sweden have some kind of 
relationship to a bank. The Swedish banks provide 
similar goods and services with an interest rate that 
usually doesn’t differ from the competitors. 
Therefore it is difficult for banks to differentiate 
themselves under these circumstances. 

Problem:   How does a banks physical surroundings effect the 
customers’ behavior and the perception of the 
banks goods and services.  

Purpose:   The purpose is to obtain the knowledge of how 
banks physical environment affect customers’ 
behavior through a customers perspective.  

Theories:   The thesis has a broad theoretical foundation and 
the main topics are servicescape, service 
marketing, marketing communications and 
physical surroundings.  

Method:   The thesis is based on a qualitative method with 
random selected customers. The empirical data 
was collected in a bank office through semi-
structured interviews and thorough observations.  

Results:   The empirical data are organized after the 
reoccurring themes and the result will be presented 
with both quotes and comments.  



 

 

Analysis:   The main theories are brought together with the 
empirical data. The results show that banks 
customers’ are in need of more privacy when 
talking about a bank errand of a more private kind. 

Conclusion:  It has emerged that the most important factors are 
that the customers need more privacy and that the 
physical surroundings can affect the banks 
reliability. Therefore it could be of great 
importance for banks to focus on adapting their 
surroundings after customers’ preferences. By 
doing this they can differentiate themselves from 
their competitors.   

 

 



 

 

1.	   Inledning ................................................................................................. 8	  
1.1.	   Bakgrund .......................................................................................... 8	  
1.2.	   Problematisering .............................................................................. 9	  
1.3.	   Syfte ............................................................................................... 10	  
1.4.	   Disposition ..................................................................................... 10	  

2.	   Teori ..................................................................................................... 11	  
2.1.	   The Servicescape Model ................................................................ 11	  
2.2.	   Beteendet i servicelandskapet ........................................................ 12	  
2.3.	   Kontorets inverkan på kunder ........................................................ 13	  
2.4.	   Kunders behov och perspektiv. ...................................................... 14	  
2.5.	   Vad är en tjänst .............................................................................. 14	  
2.6.	   Tjänstemötet ................................................................................... 14	  
2.7.	   Tjänster produceras tillsammans med kunden ............................... 15	  
2.8.	   Möte med personal: företagets ansikte utåt .................................... 15	  
2.9.	   The Russell’s Model of Affect ....................................................... 16	  
2.10.	   Ljussättning .................................................................................. 17	  
2.11.	   Ljud .............................................................................................. 18	  
2.12.	   Färg .............................................................................................. 18	  
2.13.	   Möblering ..................................................................................... 18	  

3.	   Metod .................................................................................................... 19	  
3.1.	   Insamling av data ........................................................................... 19	  

3.1.1.	   Intervju ..................................................................................... 19	  
3.1.2.	   Observationer ........................................................................... 20	  

3.2.	   Urval ............................................................................................... 21	  
3.3.	   Validitet .......................................................................................... 22	  
3.4.	   Reliabilitet ...................................................................................... 22	  
3.5.	   Analysmetod .................................................................................. 22	  

4.	   Resultat ................................................................................................. 22	  
4.1.	   Estetik ............................................................................................. 23	  
4.2.	   Kunders uppfattning om öppna kontorslandskap ........................... 24	  

4.2.1.	   Kontorslandskapets påverkan på kunder ................................. 24	  
4.3.	   Intressekonflikt på ett bankkontor .................................................. 25	  
4.4.	   Kundbemötande ............................................................................. 26	  
4.5.	   Skicket på kontoret och dess påverkan på kunder ......................... 27	  

5.	   Analys ................................................................................................... 28	  
6.	   Slutsats .................................................................................................. 32	  

6.1.	   Kritisk granskning .......................................................................... 33	  
6.2.	   Vidare forskning ............................................................................ 34	  

7.	   Epilog ................................................................................................... 34	  
8.	   Källförteckning ..................................................................................... 36	  



 

 8 

1. Inledning  

När bankkontor planeras görs de oftast utifrån personalens behov och 
önskemål eftersom det är de som tillbringar mest tid på kontoret (Baker et 
al, 1988). Utifrån våra gemensamma men olika erfarenheter från banker 
har vi upplevt att kontorens utformas efter personalens behov och inte 
kundernas. Utan kunder skulle bankerna inte överleva, så varför är inte 
kontoren utformade efter kunderna? Nedan kommer vi presentera den 
grundläggande problematiken som leder till vårt syfte. 

1.1. Bakgrund  

De flesta av Sveriges vuxna befolkning har på ett eller annat sätt en relation 
till någon typ av bank. Den finansiella sektorn är en viktig del av den 
svenska ekonomin. Cirka 140 000 personer arbetar i finanssektorn och den 
utgör ungefär fyra procent av Sveriges BNP. Bankernas viktigaste uppgift 
är att förmedla lån, sparande, tillhandahålla säkra och effektiva 
betalningsmöjligheter. Utan dessa tjänster finns risken att det svenska 
välståndet och sysselsättningen skulle påverkas negativt (Swedishbankers, 
2013).   

Bank är en klassisk tjänsteverksamhet och kan ofta ses som en konservativ 
bransch, med god stabilitet gällande inriktning samt struktur. De senaste 
trettio åren har de svenska bankerna genomgått en drastisk förändring som 
en följd av teknologiska innovationer och avregleringar. Under senare tid 
har dock fokus riktats mot bankers kreditförluster och kundrelationer. 
Händelser i bankvärlden kan ses som ett allmänintresse då de tjänster som 
förmedlas är viktiga för vår ekonomi och som tidigare nämnts har de flesta 
en bankrelation. Banker har olika uppgifter, ur ett samhällsekonomiskt 
synsätt ska de tillhandahålla effektiva och rationella betalsystem samt 
underlätta förmedling mellan sparande och konsumtion (Olsen, 1992).   

De svenska bankerna har under många år ansetts vara tungrodda och tröga 
på grund av de strikta statliga regleringarna. Myndigheternas mål med 
regleringen var att skydda kunder och nationella intressen. Resultatet av de 
statliga regleringarna var att de olika bankerna framstod som mycket lika 
varandra gällande utbud och priser. Den senaste tiden har de statliga 
regleringarna minskat och banker kan i högre grad differentiera sig 
gentemot konkurrenterna (Olsen, 1992).   
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Trots den minskade regleringen har banker fortfarande svårigheter att 
urskilja sig från andra banker. De tjänster som svenska banker erbjuder är 
relativt enkla att kopiera. Det saknas ofta juridiskt skydd för en specifik 
tjänst och informationen finns tillgänglig för alla som vill ta del av den 
(Echeverri & Edvardsson, 2012).  Det kan leda till att de olika bankerna kan 
ha svårigheter att differentiera sig från konkurrenterna. Genom den tidigare 
nämnda avregleringen inom bankvärlden har allt fler företag etablerat sig på 
marknaden. Många nischbanker men även försäkringsbolagen kan idag 
erbjuda högre sparränta eller billigare bolån, vilket storbankerna kan ha 
svårt att konkurrera med. Även bensin- och livsmedels kedjor erbjuder ofta 
ett lönekonto med högre ränta (Olsen, 1992).   

1.2. Problematisering  

Som ovan nämnts är differentieringssvårigheterna inom banksektorn ett 
problem som uppfattas av både företagets ledning och dess anställda. En 
utmaning som de svenska bankerna står inför är att differentieras sig från 
konkurrenterna trots ett likartat tjänsteutbud. Med denna vetskap började 
funderingarna på vad bankerna kan göra för att skilja sig från sina rivaler. 
Ett alternativ kan vara genom att skapa en attraktiv bankmiljö.  

Enligt Mossberg (2003) kan utformande av upplevelserummet ha betydelse 
för kunders uppfattning av företaget och utfallet av den givna tjänsten.  
Bitner (1992) menar att inom tjänsteföretag är byggnader, lokaler och 
estetik viktigt eftersom de flesta kunder kommer i kontakt med företagets 
faciliteter när tjänsten tillhandahålls. Bitners (1992) term för upplevelserum 
är Servicescapes.  Psykologer menar att upplevelserummets utformning har 
betydelse för om kunder vill stanna kvar i en lokal eller lämna lokalen 
snarast möjliga (Bitner, 1992).   

Vår gemensamma erfarenhet av banker är stor, dessa kunskaper har vi 
genererat genom både arbete och privatliv. Utifrån vår kunskap har vi bildat 
en uppfattning om hur ett bankkontor fungerar ur ett servicescape-
perspektiv. Som tidigare nämnts finns viss konflikt mellan kunder och 
personal gällande utformandet av banklokalen. Utifrån den gemensamma 
kunskapen uppmärksammade vi bankers svårigheter att differentiera sig 
gentemot sina konkurrenter. De svenska bankerna erbjuder en uppsjö av 
finansiella tjänster som i de flesta fall är mycket likartade. En faktor som 



 

 10 

kan bidra till en ökad differentiering är ett större fokus på servicescape från 
kunders perspektiv.  

Tidigare forskning om kunders uppfattning av upplevelserummet sker oftast 
i en shoppingkontext. Det finns begränsad information om hur kunders 
uppfattning och agerande påverkas av bankkontoret som upplevelserum. 
Ökad kunskap inom området kan bidra till större förståelse om hur banker 
kan differentiera sig med hjälp av en attraktiv bankmiljö. Detta leder till 
följande syfte.          

1.3. Syfte 

Tanken är att utifrån en kunds perspektiv undersöka hur en banklokal med 
allt dess innehåll påverkar kundernas beteende och agerande i ett 
upplevelserum. 

1.4. Disposition 

Nedan introduceras uppsatsens struktur och dess kapitel. 

Kapitel 1– Inledning 

För att ge läsaren en djupare förståelse om uppsatsens problematik och 
syfte, ges en grundläggande bakgrund om hur de svenska bankerna agerar 
och vilka svårigheter de ställs inför.  Vissa betydande begrepp som 
upplevelserum och servicescape förklaras.  

Kapitel 2 – Teori  

Här presenteras de teorier, tidigare forskning och begrepp som ligger till 
grund för uppsatsen.  Dessa teorier kopplas sedan samman med det 
framkomna resultatet för att bilda vår analys.  

Kapitel 3 – Metod 

Här visar vi de vetenskapliga teorier som ligger till grund för hur vår 
undersökning utformas. Ämnen som underökningens struktur, bearbetning 
av insamlat material och hur trovärdig uppsatsen är behandlas i denna del.   

Kapitel 4 – Resultat 
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I denna del kommer den inhämtade empirin att bearbetas till teman för att 
göra det hela mer överskådligt och lättarbetat. Resultatet kommer att 
presenteras i en kombination av citat och kommentarer.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel kommer vårt resultat att kopplas ihop med den teori som 
använts i uppsatsen.  

Kapitel 6 – Slutsats 

Här presenterar vi de centrala delarna som vi kommit fram till i studien och 
vilka slutsatser som kan dras av dessa. Vi granskar vårt arbete kritiskt och 
ger även förslag där vidare forskning kan ta vid.   

Kapitel 7 – Epilog 

I detta kapitel skriver vi enbart om våra personliga åsikter och reflektioner, 
vilket innebär att det inte finns en vetenskaplig grund till det som skrivs. Vi 
sammanfattar de gemensamma men olika erfarenheterna av banklokalen.  

Kapitel 8 – Källförteckning 

Här redovisar vi samtliga källor som används för att kunna genomföra 
arbetet med uppsatsen.  

2. Teori 

Konkurrensen mellan banker är hård och de erbjuder alla likartade 
tjänster. Att differentiera sig med en tilltalande design kan vara en väg för 
att skapa nöjda kunder. Nedan redogörs för de teorier som ligger till grund 
för vår studie.  

2.1. The Servicescape Model 

Denna modell av Bitner (1992)  visar hur individers beteende påverkas av 
den omgivande miljön. Den fysiska miljön kan enligt Bitners (1992) modell 
delas in i tre olika områden, atmosfäriska faktorer, utrymme/funktionalitet 
samt tecken, symboler och artefakter. Dessa faktorer påverkar både kunder 
och personal känslomässigt. Omgivningen kan enligt Bitner (1992) skapa 
två typer av reaktioner, antingen väljer individen att stanna kvar i lokalen 
eller lämna den omgående.    
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Det finns många svårigheter med att skapa en attraktiv tjänstemiljö, 
eftersom kunder har olika behov och förväntningar på vad tjänstelandskapet 
ska erbjuda. Genom att veta vilka kunder företaget ska rikta sig till kan 
upplevelserummet utformas efter segmentets behov(Bitner, 1992).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: The Servicescape Model (Bitner, 1992) 

2.2. Beteendet i servicelandskapet  

Att människor påverkas av den fysiska omgivningen kan ses som en 
självklarhet. Dock ignorerade många psykologer omgivningens påverkan på 
mänskligt beteende ända fram till 1960-talet. Enligt psykologer som är 
specialiserade på området finns det två olika sätt som människor kan agera 
på. Approach innebär det positiva beteendet som omgivningen kan skapa, 
som viljan att stanna kvar, upptäcka eller arbeta. Den andra reaktionen som 
omgivningen kan skapa är Avoidance, eller undvikande, vilket kan innebära 
det motsatta. Det vill säga att människor inte vill stanna kvar, upptäcka eller 
arbeta på ett företag vars omgivning inte är tilltalande (Bitner, 1992).  

Varje individ som söker sig till en serviceorganisation har ett specifikt mål 
med besöket. Den fysiska omgivningen i en organisation kan främja 
individens mål med besöket, men samtidigt vara ett hinder om omgivningen 
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inte är tillfredställande. Om ett företag använder sig av design och estetik 
kan de skapa en image och genom detta välja vilken typ av kunder de vill 
attrahera (Echeverri, 2010). 

Servicescape, eller som på svenska kan översättas till upplevelserummet, 
(Mossberg, 2003) påverkar inte bara individen utan även kvaliteten på de 
tjänster som förmedlas. Detta främst vid personliga interaktioner mellan 
kunder och personal. Bennett & Bennett (1970) skriver, egen översättning, 
” All social interaktion är påverkad av den omgivande sfären”. Med detta 
menas att all kommunikation påverkas av den omgivande miljön. Enligt 
Forgas (1979) kan faktorer som placering av stolar, storlek på lokalen och 
hur flexibel lokalen är påverka hur framgångsrikt kundmötet blir. Han 
menar också att den fysiska omgivningen representerar de sociala regler 
som gäller inom en organisation, men även vilka förväntningar som 
kunderna har. 

2.3. Kontorets inverkan på kunder 

Enligt Bitner (1992) påverkar den omgivande miljön och utseendet på 
byggnaden eller lokalen huruvida kunder kommer att konsumera tjänster. 
Tjänstemiljön och utseendet kan ge en bild av vilken kvalitet och typ av 
tjänst som företaget förmedlar.  

En väldesignad banklokal kan vara viktig eftersom kunder ofta bildar sig en 
uppfattning av organisationer utifrån hur lokalen ser ut (Baker et al, 1988). 
Dessa faktorer kan ha en betydelse vid kunders val av bank om andra delar 
av bankernas utbud och service är liknande, kan de fysiska faktorerna bli 
avgörande för konsumenternas val av bank. Banklokalens utformande och 
utseende kan göra intryck på kundens helhetsupplevelse av sitt bankbesök. 
Ett tillfälle där miljön påverkar kan vara vid väntan på betjäning, 
möjligheten till att få sitta och vänta på sin tur kan leda till att kunden inte 
blir frustrerad av väntetiden. Om kunderna tycker att miljön där de 
tillgodoser sitt tjänstebehov är störande kan de undvika att besöka företaget 
(Bitner, 1992; Parasuraman et al, 1985).  

Banklokalen är till för att tjäna två grupper, kunderna och personalen. 
Emellan dessa grupper kan intressekonflikter i utformningen av lokalen lätt 
uppstå. Personalen tillbringar hela sin arbetsdag på bankkontoret, kunderna 
är kanske där i 15 minuter. Det är viktigt att förse båda gruppers behov på 
bästa sätt. Att personalen behöver god belysning är en självklarhet, men kan 
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uppfattas som kallt och opersonligt av kunderna som vistas i lokalen. Ett 
öppet kontorslandskap kan underlätta arbetet för de anställda men kan 
skapa en osäkerhet hos kunden då andra personer i lokalen lätt kan uppfatta 
vad ärendet handlar om. Enligt forskning är avskildhet och sekretess viktigt 
för kunders upplevda kvalitet av sin bank (Parasuraman et al, 1985). 

2.4. Kunders behov och perspektiv. 

En kund är en person som gör inköp eller utnyttjar en viss typ av tjänst 
(Nationalencyklopedin, 2013). Kunder köper inte varor och tjänster, de 
köper det värde som dessa erbjuder (Levitt, 1980). Kunder har ofta olika 
roller vid konsumtion av tjänster. Inom en tjänstedominerad organisation 
har kunder ofta större inflytande över resultatet än i en produktorienterad 
organisation. Kunden har en avgörande roll när en tjänst skapas, detta 
eftersom det är utifrån kundens behov och preferenser som tjänsten skapas 
(Echeverri & Edvardsson 2012).  

2.5. Vad är en tjänst 

Tjänster kan vara svåra för konsumenten att bilda sig en uppfattning om 
innan de konsumeras, speciellt när det gäller kvalitet och genomförande. 
Fysiska produkter är enklare att jämföra och skapa sig en uppfattning om 
innan konsumtion, på grund av de går att testa utifrån fysiska attribut. En 
anledning till att tjänster är svåra att bedöma kan vara att de är handlingar 
och processer som bara uppstår vid ett specifikt tillfälle och därför inte kan 
lagras. För att kunna skapa sig en uppfattning om en tjänst kan kunder 
undersöka vilken kompetens de som tillhandahåller tjänster har och få 
information av tidigare kunders erfarenhet av den specifika tjänsten 
(Echeverri & Edvardsson, 2012). Enligt Baker et al (1988) kan byggnaden 
påverka hur kunder uppfattar organisationen och dess tjänster. 

2.6. Tjänstemötet 

Vid tjänstemötet möts kunden av organisationens ansikte utåt. Tjänstemötet 
sker oftast i samband med ett besök på bankkontoret och är således det 
första intryck som kunden får. Mötet kan även ske när kunden interagerar 
med en personalmedlem eller då kunden använder sig av de teknisk-fysiska 
resurser som företaget använder sig av, t.ex. bankomat eller internetbank. 
Banker strävar ofta efter en långsiktig och stabil relation med sina kunder 
(Echeverri & Edvardsson, 2012). Enligt tidigare nämnda forskare skiljer sig 
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tjänstemötet från andra typer av sociala interaktioner då tjänstemötet ofta 
har ett förutbestämt fokus. 

2.7. Tjänster produceras tillsammans med kunden 

En tjänst går som tidigare nämnts inte att lagra (Echeverri & Edvardsson, 
2012). Detta bidrar till att tjänsten ofta produceras, tillhandahålls och 
konsumeras vid samma tillfälle. Eftersom dessa produceras och konsumeras 
samtidigt är kunden en viktig del av hur tjänsten utformas. Tjänsten är ofta 
utformad efter kundens specifika behov vid tjänstemötet, vilket bidrar till 
att tjänster är näst intill omöjliga att standardisera. Resultatet skiljer sig 
mellan olika konsumenter, beroende på hur kunden och personalen 
interagerar samt hur väl kunden kan formulera sina behov och önskningar. 

Studier visar att den fysiska omgivningen har inverkan på utfallet av de 
sociala interaktionerna som sker i upplevelserummet. Det är faktorer som 
arbetsplatsdesign, gruppinteraktion och kommunikation som kan påverkas 
av hur byggnader och lokaler är utformade. Det är viktigt att de anställda 
som är företagets ansikte utåt vet hur de ska agera när de kommunicera det 
budskap som företaget vill förmedla (Bitner, 1992; Baker et al, 1988). 

2.8. Möte med personal: företagets ansikte utåt 

När en kund kommer in på ett bankkontor uppstår sanningens ögonblick. 
Detta är ett begrepp som utvecklades av Normann (1984). Sanningens 
ögonblick uppstår när en kund möter en representant för företaget och vid 
denna punkt förlorar företagsledningen kontroll över vad som händer i 
kundmötet. Här kommer personalens kunskap, servicekvalitet och de 
verktyg som personalen har att tillgå att spela en stor roll. Även kunders 
beteende och förväntningar har betydelse när tjänsten skapas. Interaktionen 
mellan kund och personal kan lätt sluta med en missnöjd kund om 
personalen gör något fel eller om kundens behov sträcker sig utanför 
personalens kompetensområde. Tjänstemannens agerande och uppträdande 
kan ha en avgörande roll för kundens förtroende och bild av organisationen 
(Normann, 1984). 

Ett gott bemötande från personalen bidrar ofta till att kunden återkommer 
till organisationen. Om som tidigare nämnts, en kund har blivit missnöjd på 
grund av komplikationer i tjänstemötet, finns det fortfarande möjligheter för 
tjänstemannen att reparera skadan. Genom att personalen tar på sig ansvaret 
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för det uppkomna problemet, visar medkänsla och försöker förklara orsaken 
till problemet, kan upplevelsen återigen bli positiv. Om tjänstemannen har 
möjlighet att erbjuda viss ekonomisk kompensation, t.ex. serviceavgiften 
vid ett bankärende, kan det leda till att den ursprungliga relationen 
återställs.  Detta kan i sin tur bidra till att kunden berättar för andra om sin 
positiva upplevelse (Echeverri, 2010). 

Personal kan agera på olika sätt gentemot kunder och medarbetare. Det 
finns ofta vissa specifika normer i samhället som förutsätter att de agerar på 
ett visst sätt, dessa normer finns också inom organisationer och olika yrken. 
Vissa normer är mer situationsanpassade, det brukar finnas tre olika sätt att 
agera i dessa fall. Personalen kan använda sig av ytligt agerande, vilket 
innebär att frontpersonalen förmedlar en känsla de egentligen inte känner. 
Personalen förmedlar ändå denna känsla genom fraser, ansiktsuttryck och 
rörelser. Det finns dock stor risk att kunden uppfattar agerandet som något 
personalen gör för att de förväntas att agera på ett visst sätt. Det andra sättet 
att agera på är att vara genuint intresserad eller berörd av det som kunden 
förmedlar. Till skillnad från ytligt agerande är denna egenskap svår att 
förmedla om personen inte bryr sig. Det tredje sättet är när personalen inte 
behöver agera för att skapa en viss känsla utan har förståelse direkt 
(Grönroos, 2008). 

2.9. The Russell’s Model of Affect 

För att tydligare kunna förstå hur kunder reagera på en omgivning och 
känslorna som uppstår kan denna modell användas. Det huvudsakliga syftet 
är att öka förståelsen bakom de känslor som uppstår i upplevelserummet 
och menar att de emotionella reaktionerna av rummet kan beskrivas med 
två grundläggande dimensioner, upphetsning (Arousal) och tillfredsställelse 
(Pleasure) (Lovelock & Writz, 2004).   

Dimensionen tillfredställelse är en subjektiv reaktion på upplevelserummet 
och kan variera från person till person, eftersom kunder utgår utefter sina 
egna individuella preferenser när de avgör om de gillar omgivningen eller 
inte. Upphetsningsdimensionen baseras på hur stimulerade kunderna känner 
sig (Lovelock & Writz, 2004).  

Upphetsning och sömnighet är i modellen varandras motsatser, de här 
känslorna sätts i relation till om kunder känner tillfredställelse eller inte. 
Lovelock & Writz (2004) menar att upphetsning och sömnighet är olika 
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slags miljöer, upphetsningsmiljön består av en hög informationshastighet 
som inkluderar rörelse och överraskningselement, medan sömnighetsmiljön 
består av en avslappnad miljö med låg informationshastighet. Om kunder 
upplever hög upphetsning med hög tillfredställelse är kunden exalterad 
(Lovelock & Writz, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: The Russell’s Model of Affect (Lovelock & Writz, 2004) 

2.10. Ljussättning 

Ljussättningen i rummet kan orsaka obehagliga eller behagliga känslor hos 
människor beroende på vilken ljusstyrka som används (Bitner, 1992). Peter 
och Olson (1994) menar att ljussättningen påverkar människor eftersom att 
ljuset har psykiska effekter. Exempel på psykiska effekter som blir 
influerade är bland annat hur individer arbetar och samverkar med andra 
människor (Peter och Olson, 1994). 

Bitner (1992) klargör att konsumenter som reagerar negativt på 
ljussättningen i ett rum, kan uppleva att det är psykiskt jobbigt att befinna 
sig i upplevelserummet. Därmed kommer kunden uppleva ett sämre humör 
som eventuellt leder till att hen anskaffar mindre. Företag bör därför 
fokusera på att skapa en miljö som är trivsam för kunder (Bitner, 1992). 
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2.11. Ljud 

Ett sätt för att influera konsumenter är genom att använda musik som 
redskap. Studier visar att uppspelning av musik kan påverka faktorer som 
kunders handlingstakt, antalet timmar de stannar i företaget och hur mycket 
pengar de spenderar (Milliman, 1982, 1986). Företagen kan kontrollera 
dessa händelser bland annat genom att spela musik med syftet att påverka 
kunders agerade (Lovelock & Wirtz, 2004). Lovelock & Wirtz (2004) 
menar att om en restaurang spelar musik med högt tempo och volym är det 
troligt att konsumenter äter, talar samt lämnar restaurangen snabbare. 

Enligt Yalch & Spangenberg (1988) upplever kunder att de tillbringade mer 
tid i tjänstemiljön om musiken var ny för dem. Peter och Olson (1994) 
nämner att musik kan påverka kunder utan deras medvetenhet. Lovelock 
och Wirtz (2004) menar att företag bör ta nytta av denna information när 
det de utformar tjänstemiljön. 

Lovelock & Wirtz (2004) menar att om en restaurang spelar musik med 
högt tempo och volym är det större sannolikhet att konsumenter äter, talar 
samt lämnar restaurangen snabbare 

2.12. Färg 

Marberry & Zagon (1995) och Lovelock & Wirtz (2004) förklarar att färg 
har ett starkt inflytande på människors emotionella tillstånd. Beroende på 
vilken typ av tjänst företaget förmedlar har valet av färg olika betydelser. 
Färger som betraktas varma som exempelvis orange, rött och gult är mest 
effektiva i relation till tjänster med låg kontakt, eftersom de bidrar till 
impulsköp. Varma färger är också de som bidrar till att människor upplever 
starka känslor och anknyts till en hög energinivå. 

Kalla färger som bland annat blått och grönt kommunicerar en avslappnad 
miljö, därmed är de mest effektiva vid tjänster med hög kontakt där 
konsumenter behöver fundera över sina beslut (Marberry & Zagon, 1995; 
Lovelock & Wirtz, 2004). 

2.13. Möblering 

Bitner (1992) menar att det är viktigt för företag att placera sittplatser och 
annan inredning för att uppmuntra kunder till viss interaktion med andra 
kunder och personal. Placering och storlek av möbler kan kommunicera 
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status samt legitimitet (Davis, 1984; McCaskey, 1979; Peters, 1978; Pfeffer, 
1981; Sundstrom & Sundstrom, 1986). 

Det är viktigt att kunder upplever att de kan sitta bekvämt medan de 
inväntar sin tur (Bitner, 1992). Placeringen av möblerna kan öka både 
kundnöjdheten och försäljningssiffrorna (Bitner, 1992). Underhill (2006) 
förklarar att sittplatser även är viktiga för kunders sällskap, då de ska kunna 
sitta ned och vänta medan kunden utför sitt ärende. Underhill (2006) menar 
även att sittplatser kommunicerar att företaget bryr sig om kunden och 
menar att kunder har en tendens att handla mer hos företag som visar att de 
bryr sig.  

3. Metod 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka tjänstelandskapets inverkan 
på bankkunder som besöker ett bankkontor. Vi vill få en bred bild av 
kunders upplevelse av bankkontoret därför använder vi oss av en kvalitativ 
metod i undersökningen. Genom att närvara under en arbetsdag kommer 
observationer, intervjuer och möten med kunder ge oss lämplig data. Målet 
är att få en variation av olika kunder som nyttjar bankens tjänster under en 
dag. 

3.1. Insamling av data 

Vi kommer att tillgodose behovet av primär data genom observationer och 
intervjuer. Innebörden av primärdata är att informationen samlas in för 
första gången och att datainsamlingen är anpassad utifrån den aktuella 
undersökningen (Jacobsen, 2002; Christensen et al, 2001). 

3.1.1. Intervju 

Den aktuella bankens normala öppettider är från nio och trettio på 
förmiddagen till tre på eftermiddagen. Torsdagar har banken förlängda 
öppettider till sex på kvällen (Handelsbanken, 2013). De tre extra timmarna 
kommer förhoppningsvis leda till ett större urval av kunder som kan delta i 
undersökningen. Ytterligare en fördel är om intervjuerna sker vid månadens 
slut, eftersom det troligen är fler kunder som besöker banken för att uträtta 
sina ärenden.  

Den metod som kommer användas är semistrukturerade intervjuer, en på 
förhand gjord intervjuguide, kommer att användas för att underlätta 
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intervjun (Christensen et al 2001). Guiden innehåller frågor och teman som 
anses lämpliga. Utifrån de svar som respondenten bidrar med ges möjlighet 
att ställa ostrukturerade följdfrågor för en större förståelse. 

På grund av bank-sekretessen kommer alla respondenter vara anonyma. 
Frågor och teman undersöktes genom testintervjuer innan de aktuella 
intervjuerna gjordes. För att vara effektiva kommer vi samtala med varsin 
respondent i separerade rum. 

En anledning till att spela in intervjuer är enligt Jacobsen (2002) för att 
underlätta ögonkontakt med respondenten. Intervjuerna kommer att spelas 
in för att underlätta utskriften samt gör det möjligt för oss att vara mer 
närvarande vid intervjun och få en ökad förståelse av respondentens svar. 
Christensen et al (2001) påpekar att fördelarna med att spela in intervjun är 
bland annat att intervjun kan spelas upp flera gånger för att ge korrekt 
information. En nackdel kan enligt Jacobsen(2002) och Christensen et al 
(2001) vara att respondenten blir påverkad negativt att inspelningen. Nyss 
nämnda författare menar att den tekniska utrustningen kan vara ett 
störningsmoment som kan avge ljud och få batteribrist etc. Vid användandet 
av digital inspelningsteknik anses de ovan nämnda faktorerna inte orsaka 
avbrott i intervjun. De digitala inspelningsteknikerna som kommer 
användas är en surfplatta samt en mobiltelefon, eftersom den valda 
utrustningen är modern och driftsäker anser vi att den inte kommer orsaka 
några störningar i intervjuerna. Alla respondenter blir tillfrågade om de 
känner sig bekväma i att samtalen spelas in, om de inte gör det kommer 
traditionella anteckningar föras. Troligen kommer respondenterna inte bli 
påverkade av inspelningen eftersom majoriteten är vana vid teknologi. Vi 
kommer sedan att göra en enkel transkribering för att underlätta vårt 
analysarbete.  

3.1.2. Observationer 

Vi kommer att använda oss av egna observationer av kunder samt av 
lokalen både interiört och exteriört. Observation innebär att de som utför 
studien finns på plats i den utvalda miljö för forskningsprojektet, där de 
registrerar sina egna iakttagelser av för studien intressanta personer och 
miljö. Dessa iakttagelser blir sedan data genom anteckningar (Johannesen, 
2003). För att kunna undersöka hur människor beter sig i bankkontor kan 
observationer vara lämpliga (Jacobsen, 2002).  



 

 21 

För att skapa en bredare bild av det som sägs under intervjuerna kommer vi 
att observera respondenternas beteende på bankkontoret.  Om bara kunden 
intervjuas utan att ha blivit observerad kan det bli svårt att se hela bilden av 
upplevelsen.  Därför observeras kunderna under deras interaktion med 
bankpersonalen utan kundernas vetskap för att sedan intervjua dem. Enligt 
Jacobsen (2002) är dold observation att föredra på grund av en högre 
reliabilitet. Om respondenter har vetskap om att de blir observerade är det 
av större sannolikhet att de förändrar sitt normala beteende (Jacobsen, 
2002). Utifrån observationen kan relevanta följdfrågor utöver den redan 
strukturerade frågemallen ställas. 

Vi kommer att observera lokalen genom att titta på hur kontorslandskapet är 
utformat, relevant företagskultur som färger, tavlor etc. För att bilda en 
uppfattning av fasad, skyltar och entré kommer byggnaden att observeras 
exteriört, vilket kan bidra till en djupare förståelse av de resultat som 
framkommer.  Möjligheten att fotografera inuti lokalen finns inte på grund 
av bankens strikta sekretess, vilket gör observationerna till ett verktyg för 
att kunna återge det som skett på kontoret.  

3.2. Urval 

Vi kommer att förlägga undersökningen på Handelsbankens kontor i 
Mellerud, kontoret valdes för att en av oss arbetar där. Detta leder till att vi 
enklare kan nyttja och ha access till bankens olika rum. Det är ett relativt 
litet kontor med en blandning av privatkunder och små till medelstora 
företagskunder. 

Nackdelen med att vara på ett mindre kontor är att det kan vara mindre 
genomströmning av kunder i jämförelse med ett större kontor. Dock är 
fördelen att vi redan har kontakt med kontoret.  

Alla bankkunder som kommer in på kontoret är intressanta för 
undersökningen. Vi vet inte vilka kunder som kommer befinna sig på 
kontoret när studien utförs. Varken ålder eller kön är relevant för oss 
eftersom fokus för studien inte kommer vara på en specifik kundgrupp, utan 
på alla bankens kunder. Därmed grundas studien på ett slumpmässigt urval.  

Intervjuerna kommer ske med de respondenter som är villiga att delta i 
studien. Insamlingen av data kommer att vara beroende på hur många 
individer som kan tänka sig att ställa upp, men vi vill minst ha fem stycken 
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respondenter. Om antalet intervjuade är färre än fem stycken kommer 
kontoret eventuellt besökas igen för ytterligare intervjuer. 

3.3. Validitet 

För att kunna göra en relevant analys av empirin krävs att den är valid. 
Innebörden av validiteten är att data är giltig och relevant (Jacobsen, 
2002).  Genom att utforma frågor utifrån relevant teori och ställa dem på ett 
tydligt samt professionellt sätt, bör vi nå en hög grad av validitet. Det går 
att dela in validitet i två olika komponenter, intern giltighet och extern 
giltighet. Den interna giltigheten handlar om att i undersökningen mäta det 
som ska mätas. Extern giltighet handlar om hur väl det går att generalisera 
de upptäckter man gör inom ett visst område (Jacobsen, 2002). Eftersom 
syfte och frågeställning ligger till grund för undersökningen bör det vara en 
hög grad av interngiltighet samt relevans. Den externa giltigheten kommer 
att uppnås genom att inte se det kontoret vi undersöker som något unikt 
utan som ett bankkontor i allmänhet. 

3.4. Reliabilitet 

Betydelsen av reliabilitet är tillförlitlighet och trovärdighet, det innebär att 
underökningen måste vara pålitlig (Jacobsen, 2002). Vid genomförandet av 
studien kommer på förhand bestämda frågor användas i en intervjuguide, 
för att alla som intervjuas ska få samma frågor. Intervjuerna kommer att 
spelas in för att på ett enkelt och precist sätt kunna transkribera samtalen.  
Användandet av dessa metoder kommer att bidra till att studien får en hög 
grad av reliabilitet. 

3.5. Analysmetod  

När intervjuerna har transkriberats finns ett stort material som bör 
förenklas. Genom att ta bort den oväsentliga informationen kommer 
intervjuerna bli enklare att analysera. Sedan ska informationen 
systematiseras och delas in i förekommande teman. Det är inte förrän 
systematiseringen är utförd som analyseringen av data kan påbörjas 
(Jacobsen, 2002).  

4. Resultat 

Nedan kommer ni att kunna ta del av det sammanställda resultatet från 
intervjuerna med kunder. Resultatet kommer vara indelade i olika teman 
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som framkom vid intervjuerna. Det var sammanlagt sju kunder som deltog i 
intervjun och de har varit kunder till Handelsbanken i minst 10 år. Det var 
en jämn fördelning mellan ålder och kön.  

4.1. Estetik   

Samtliga tillfrågade ansåg att ljussättningen i kontoret var tillfredställande 
och att det inte var något de reagerat på.  

I dagsläget spelas det inte upp musik på Handelsbankens kontor i Mellerud, 
dock tillfrågades respondenterna om deras preferenser.   

”Det är bra att det är tyst i en banklokal”, majoriteten av respondenterna 
ansåg att bakgrundsmusik inte var att föredra i en banklokal. De föredrog en 
tyst och lugn omgivning, de menar att bankkontoret förlorar viss seriositet 
genom uppspelning av bakgrundsmusik.  En av respondenterna påpekade 
att bakgrundsmusiken kan bli ett störningsmoment framförallt för de äldre 
kunderna. Dock menar en annan respondent att klassisk bakgrundsmusik 
kan bidra till att irritationen minskar och tålamodet ökar vid eventuell 
väntetid.   

Flera respondenter har lagt märke till färgerna som används i kontoret, dock 
har endast en kund reflekterat över Handelsbankens blå färg och lagt märke 
till att den används på kontorets väggar, stolar och kaffemuggar. Vidare 
påpekar en intervjuad att det är viktig med ljusa och lugna färger på 
bankkontoret. 

”Om jag blir sittandes och väntar på min tur så tittar jag på tavlorna, men 
annars så brukar jag inte lägga märke till dem”. 

”Tavlorna lägger jag inte så mycket märke till men om de var borta så 
skulle jag nog reagera på det”.  

Flera kunder uppskattar de tavlor som finns upphängda på väggarna, dock 
främst när de blir sittandes och väntar på sin tur. Majoriteten av kunderna 
reflekterar inte över vad tavlorna förmedlar men skulle sakna dem om de 
inte fanns. En respondent påpekar att tavlorna används för att stimulera 
kontoret, däremot skulle hen föredra modernare tavlor. En annan kund 
nämner att hen har sett tavlorna men på efterhand glömt bort hur de ser ut. 
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4.2.  Kunders uppfattning om öppna kontorslandskap  

En respondent uttrycker att hen inte förstår varför det sitter handläggare i 
öppna ytor om det inte är meningen att hen ska kunna gå fram och 
spontanprata med dem. Därmed vore det mer logiskt om de satt i mer slutna 
utrymmen. Dessutom tycker respondenten att ett öppet kontorslandskap kan 
leda till en begränsad konversation angående mer privata spörsmål.  

”… det är ju väldigt enkelt att få kontakt eftersom att man ser om de är 
lediga”.  

Majoriteten av kunderna föredrar öppna kontorslandskap till en viss del, 
främst för enkelheten att få kontakt med personal. Det vill säga att öppna 
kontorslandskap kan bidra till att barriärer mellan personal och kunder 
minskar.  

”Ibland känns det för öppet och man kan känna sig iakttagen av andra 
kunder i lokalen. Det kunde gärna vara lite mer avskilt men inte för 
mycket”. 

De flesta kunder som blir betjänade av bankpersonalen kan uppleva att 
övriga kunder befinner sig för nära och detta kan ge känsla av iakttagelse. 
Därmed kan det finnas ett behov av avskildhet för mer privata samtal. 
Majoriteten av respondenterna är medvetna om att det finns privata rum 
som kan tillgodoses vid behov.  

4.2.1. Kontorslandskapets påverkan på kunder 

”Alltså, vad jag kan tycka som möjligen skulle kunna kännas lite otydligt 
är: man kommer in och så har man naturligtvis den här 
nummerlappsmaskinen, det förstår man ju, och så har vi ju ett stå bås, det 
uppfattar man ju att man ska bli expedierad sen sitter det ju en del folk lite 
längre bort, deras roll kan jag ju ibland fundera på …”.  

 Är det personalen du menar?  

”… Ja det är det. Är det så att dem inte vill bli störda så ska dem ju inte 
sitta så öppet kan jag tycka. Om jag står och väntar kan jag ju undra om 
jag ska stå kvar och vänta eller ska jag gå bort till den personal som är 
ledig en bit bort. Det kan jag känna är lite otydligt.” 
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Återkommande åsikter var att de kunder som haft tidigare erfarenhet av 
kontoret var medvetna om hur de skulle bete sig, dock menar de att nya 
kunder som är ovana vid att vistas i kontoret kan ha svårigheter för att veta 
hur de ska agera. Nummerlappsmaskinen är lätt att missa, påpekar flera 
respondenter som menar att det kan leda till förvirring och osäkerhet hos 
kunder. Genom en annan placering av nummerlappsmaskinen där den är 
mer synlig, kan förvirringen och osäkerheten minskas. En respondent som 
upplevt osäkerhet på bankkontoret menar att hen inte alltid känner sig 
välkommen när personalen inte uppmärksammar hen direkt, vilket leder till 
osäkerhetskänslor. Främst för att hen inte vet hur denne ska agera när ingen 
personal står vid kassan. 

Är det bra med kölappar?  

”Ja, det beror på vad man ska ha för tjänst. Är det ett kassaärende så är 
det bra men ska man bara in i bankfacket så vill man ju inte stå i kö, men 
denna bank har ju fördelen med att det sällan tar lång tid” 

Denna respondent som citeras ovan menar att nummerlappsmaskiner oftast 
är bra, dock skiljer det sig beroende på vilken tjänst som ska konsumeras. 
Vid ett kassaärende är det självklart att ta en nummerlapp, medan vid ett 
besök i bankfacket kan skapa förvirring om en nummerlapp ska tas eller 
inte samt vilken handläggare som ska kontaktas för att få den önskade 
hjälpen. Det framstår inte tydligt om kunden med det senare nämnda 
ärendet ska ta en nummerlapp och vänta på sin tur i kassan eller om hen ska 
ta hjälp av en ledig handläggare som finns i lokalen. 

4.3. Intressekonflikt på ett bankkontor 

”Lokalen är nog anpassad för både personal och kunder. Det är en bra 
lokal som fyller sitt syfte”. 

Vid intervjuerna framkom vitt skilda åsikter om huruvida kontoret var 
utformat utefter personalens respektive kundernas behov. Allt från att 
kontoret enbart är personalanpassats till ett kontor som tar hänsyn till 
samtligas behov framkom under intervjuerna. 

En respondent tydliggör sin åsikt och menar att kontoret är anpassat för 
samtliga personer som vistas på bankkontoret. Hen påpekar att det finns 
sittplatserna för kunder som väntar på betjäning, lekhörna för barn och 
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personalen ser ut att vara bekväma i sina kontorsplatser. En annan säger att 
kontoret är anpassat efter kunderna för att det är så enkelt att vistas i 
lokalen. De överhängande åsikterna menar att kontoret är anpassat efter 
samtligas behov, dock menar två respondenter att kontoret är anpassat för 
personalen behov och välmående. Anledningarna till det menar de är att 
personalen har sina fasta platser och signalera till kunder att inte vistas för 
länge i lokalen.  

”Det är väl ganska personalanpassat. Men det är väl bra att det är 
personalanpassat så att kunderna inte bara sitter här och hänger”.  

4.4. Kundbemötande  

”Bemötandet som ges är utmärkt, det är viktigt med den personliga 
kontakten som finns på ett litet kontor. Att kunna ringa till kontoret och de 
vet vem jag är, är ovärderligt. Den personliga kontakten är mycket viktig”. 

”De har stor förståelse för mina behov och problem. Jag får den hjälp jag 
behöver, om det inte vore så hade jag nog bytt bank”. 

”Personliga egenskaper som bemötande, kompetens och utbildning är 
viktigare än hur personen är klädd så länge som personen är hel och ren”. 

Majoriteten av de tillfrågade är nöjda med den service och bemötande de 
får från personalen. De uppskattar den personliga kontakten som kan 
förekomma vid mindre kontor och menar att de troligen inte hade fått 
samma bemötande på ett större kontor. 

Respondenterna blev även tillfrågade om huruvida personalens klädsel kan 
påverka bankens trovärdighet. Alla kunder var nöjda med personalens 
klädsel och tyckte att de gav ett seriöst intryck. Det viktigaste attributet är 
att personalens visar ett vårdat yttre med klädsel som ser rena och hela ut.  

”De ska se normala ut som de gör här. Slips och hög hatt behöver de inte 
ha idag men fräscha ska de se ut. Så länge de inte har piercingar över allt i 
ansiktet eller ”gäng-medlems” tatueringar som kommer på halsen. Hade 
personalen haft piercingar och tatueringar hade jag inte litat på 
personalens kompetensförmåga och hade förmodligen bytt bank. Jag hade 
inte litat på dem med mina pengar”.  
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4.5. Skicket på kontoret och dess påverkan på kunder 

Flera respondenter har nämnt att fastigheten har sett likadan ut i alla år och 
att utseendet av banken exteriört samt interiört inte påverkar nuvarande 
kunder lika mycket som bankens potentiella kunder. De intervjuade har 
reagerat på utseendet av entrén och har uppmärksammat olika saker:  

”Snuskig utsida och väldigt smutsigt utanför entrén och bankomaten”.  
Respondenten ovan menar att väggarna och bankomatknapparna ser slitna 
ut och skulle föredra om dessa kunde rengöras åtminstone en gång i 
månaden. Hen förklarar vidare att det finns många ungdomar som tar ut 
pengar samtidigt som de spiller alkohol vid entrén.  

Nedan beskriver en kund sina åsikter om hur det exteriöra skicket påverkar 
kunders första intryck av banken och dess tjänster: 

När du kom in på banken tänkte du på något speciellt, tänk fasad, utsida 
och så vidare?  

”Ja, faktiskt jag tänkte på en liten sak. Huset, husägaren har lite eftersatt 
underhåll”.  

Tycker du att det påverkar bankens anseende att byggnaden inte är i bästa 
skick?  

”Det gör det alltid, påverkar, det är ju första bilden vid entrén som 
påverkar människorna när de kommer in. Nu går ju jag utav gammal vana 
in på banken men jag tycker att det är synd att det är mossa på 
tegelpannorna”.  

Ponera att du var en ny kund i banken utan någon historia här, hur hade du 
tänkt då?  

”Det gör man automatiskt, både medvetet och omedvetet. Det påverkar hur 
det ser ut när man kommer in på ett företag”.  

Är det viktigt att det ser fint ut? 

”Det ska se acceptabelt ut, men det behöver inte vara tipp topp, men en viss 
standard ska de vara, det tycker jag att man ska hålla. För att bibehålla det 
goda renomméet”. 



 

 28 

En annan respondent har förklarat att hen upplever entrén som trång, 
särskilt när övriga kunder står i kön till bankomaterna utanför banken. Hen 
menar att det kan vara svårt att ta sig in till bankkontoret när det är för 
mycket folk utanför och skulle föredra en större entré med mer öppenhet för 
en välkommande känsla.  

”Kontoret känns lite nedgånget och gammalmodigt, det är viktigt för mig 
eftersom ekonomi är en bransch där det gäller att vara uppdaterad på vad 
som händer, att ha en fräsch och modern lokal kan förmedla att denna bank 
ligger rätt i tiden och kan förmedla rätt tjänster. Det är främst de 
personliga relationerna som är viktiga men en ny och fin lokal ger en bättre 
bild av banken”. 

Respondenten som citeras ovan förknippar ett modernt bankkontor med 
förmedlandet av relevanta tjänster som är anpassade till den nuvarande 
ekonomin. Hen uttrycker vidare att kontorets inre och yttre utseende 
påverkar intrycket av banken.  

Det interiöra utseendet har en stor betydelse, det ska vara rent, snyggt och 
städat påpekar majoriteten av de intervjuade. ”Överdriven lyx får mig dock 
att fundera på vad mina pengar egentligen går till”. Kunden menar att om 
lokalen som banken ligger i är dåligt underhållen får hen att ibland 
ifrågasätta hur det går för banken. 

5. Analys 

Här analyseras den teori som är skriven ur ett kundperspektiv. Den 
teoretiska bakgrunden analyseras i samband med det erhållna resultatet.  

Parasuraman et al (1985) påpekar att banklokalen bör tjäna två grupper, 
dessa är kunder och personal. Han menar att det lätt kan uppstå en 
intressekonflikt vid utformandet av lokalen, eftersom grupperna har olika 
behov vid vistandet på kontoret. Parasuraman et al (1985) förklarar att ett 
personalanpassat kontor ofta har en öppen planlösning för att det kan 
underlätta arbetet för de anställda. Dock kan det öppna kontorslandskapet 
bidra till att kunderna upplever en osäkerhet på grund av att övriga kunder 
kan uppfatta vad deras ärende handlar. Därmed menar Parasuraman et al 
(1985) att kunderna behöver avskildhet och sekretess för att uppleva en hög 
kvalitet, detta kan en bank erbjuda genom ett mer slutet kontorslandskap. 
Dock är det viktigt att skapa en balans mellan dessa två intressegrupper, 



 

 29 

vilket tyder på ett landskap som förser både personalens och kundernas 
behov.  

Flertalet tillfrågade ansåg att öppna kontorslandskap kan vara fördelaktigt 
till en viss del, bland annat för enkelheten att få kontakt med personal. De 
menar att det tydligt kan uppfatta när personalen är ledig. Dock finns det 
tillfällen där de öppna kontorslandskapen inte är optimala. Nedan redogörs 
för situationer där respondenterna påpekar bristerna med det öppna 
kontorslandskapet.      

I vår studie har respondenter påpekat att öppna kontorslandskap kan leda till 
förvirring och viss oro. Beroende på vilken typ av ärende som kunder har 
finns olika behov för avskildhet. Vid rutinärenden till exempel ett 
kontantuttag som ofta sker i bankens kassa, finns inte samma behov av 
sekretess och avskildhet, som vid andra typer av bankärenden. Andra typer 
av ärenden, där mer komplexa ämnen behandlas bör graden av avskildhet 
och sekretess vara högre menar respondenterna. Dessa ärenden är ofta av 
det mer privata slaget som till exempel lån och sparande. Problematiken 
som uppstår vid bristande avskildhet är svårigheten att öppna upp sig och 
prata om exempelvis sin privatekonomi. Att ha möjligheten till ett avskilt 
samtal med banktjänstemannen är betydelsefullt för samtliga tillfrågade i 
studien.  

Bristen på avskildhet vid kundmöten kan som tidigare nämnts påverka 
kunder negativt då de kan känna sig obekväma och iakttagna av andra i 
lokalen. Studien visar att personer är mindre benägna att prata om privata 
och svåra ämnen, eftersom risken för att andra individer i lokalen kan höra 
dem.  Kunder som upplever dessa känslor kan vara mindre villiga att 
utveckla och beröra ämnen utöver det som ärendet behandlar.  

Problematiken uppstår när kunder har andra behov än de som redan 
behandlats men inte vill tala om dessa i ett öppet kontorslandskap, då risken 
att andra kunder hör vad som sägs. När kunderna känner sig obekväma kan 
viljan att ta upp samtalsämnen med privat karaktär minska. Detta kan leda 
till frustration hos kunder och kanske vara en nackdel för banken, eftersom 
kunderna kanske väljer att inte ta upp ämnen som är viktiga och lönsamma 
för båda parter. 

Flertalet av de tillfrågade kunderna menar att de skulle be om ett avskilt 
rum vid känsliga ärenden, beroende på hur bankkontorets struktur och 
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utformning ser ut ges det olika möjligheter till ett enskilt rum.  
Respondenterna har uppfattningen att det kan få ett avskilt rum vid behov, 
detta kan dock inte alltid tillgodoses då alla kontor inte har samma 
möjligheter. Även om de tillfrågade säger att de skulle be om ett eget rum 
är steget från ett samtal vid ett skrivbord till att be om ett eget rum långt. 
Detta kan göra att kunderna inte vill vara till besvär och väljer att tala om 
det känsliga ämnet på den plats de befinner sig, även om de känner sig 
obekväma i situationen. Genom att öppna sig trots risken att bli överhörd 
kan en känsla av oro skapas hos kunderna, vilket kan leda till en försämrad 
upplevelse av bankbesöket.  

Flertalet respondenter menar att ett öppet kontorslandskap kan leda till en 
otydlighet i hur de ska agera på bankkontoret vid spontanbesök. De undrar 
vad funktionen av de handläggare vars arbetsplats var i direkt anslutning till 
ytor där kunder befinner sig. Om personalen inte är tillgänglig för 
spontanbesök, varför sitter de då i öppna kontorslandskap där de möjligen 
får kontakt med kunder som inte bokat tid.  Denna problematik är inte lika 
påtaglig vid bokade kundbesök, eftersom kunden då vet vilken handläggare 
hen ska träffa.  

Exempel där problematik kan uppstå är när en kund väntar på sin tur, men 
ser att det finns annan personal på kontoret som hen uppfattar vara ledig. 
Förvirringen uppstår när kunden funderar över om hen ska vänta på sin tur 
vid kassan eller om hen ska kontakta en ledig handläggare. När kunden 
kontaktar den ledige handläggaren, kan hen få svaret ”Vänligen, vänta på 
din tur i kassan”. En sådan händelse kan påverka kunden negativt och hen 
kan uppfatta bemötandet som dåligt, vilken i sin tur kan leda till försämrad 
interaktion mellan kunden och kassapersonalen.  

Eftersom kunder oftast bildar en uppfattning om organisationer baserat på 
det fysiska utseendet, menar Bitner (1992) och Baker et al (1988) att en 
väldesignad banklokal är viktig för att kommunicera en positiv bild av 
banken och kvaliteten på de erbjudna tjänsterna. De tillfrågade menar att 
det är mycket viktigt att det är rent, snyggt och städat på ett bankkontor. 
Flera kunder tycker att lokalens skick påverkar deras förtroende för banken. 
Om skicket är undermåligt på banklokalen, finns risk för att bankens 
renommé minskar.  
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Första intryck av banken börjar ofta med entrén, beroende på hur den är 
utformad kan intrycket påverka helhetsbilden av banken. Respondenterna 
menar att en entré ska vara öppen och inbjudande, det ska vara enkelt att ta 
sig in. På det aktuella kontoret är entrén och en bankomat nära varandra, 
vilket enligt kunderna kan vara besvärligt när det gäller att komma in på 
kontoret, eftersom det ofta är folk i vägen som ska till bankomaten. Det 
irritationsmomentet som uppstår kan ses som oväsentligt men om fler 
händelse inte uppfyller kundens förväntningar kan bankupplevelsen bli 
negativ. Det har visat sig att kunder lägger märke till hur skicket på fasaden 
och entrén är. Enligt Baker et al (1988) kan byggnaden påverka kunders 
uppfattning om företaget och de tjänster som förmedlas.   

Vissa kunder associerar ett bristande underhåll på lokalen med att deras 
finanser inte är trygga nog. Dock menar flera tillfrågade att banken bör 
hålla en neutral ton vid val av inredning och möblemang. De menar att 
inredningen och möblemanget inte ska utstråla överdriven lyx, då detta kan 
leda till funderingar om var kundernas pengar egentligen används till.   

En respondent menar att om bankens lokaler är moderna kan det förmedla 
känslan av att de ekonomiska tjänster som erbjuds också är moderna och 
tidsenliga, vilket i sin tur kan leda till en ökad trovärdighet för banken.  

Flertalet tillfrågade menar att för att en lokal ska vara väl anpassad för 
kunder bör det finnas bra sittplatser, lekhörna för barnen och så vidare. Hela 
lokalen påverkar kunders välmående (Bitner 1992). Genom att utforma ett 
bankkontor efter kunders behov kan deras upplevelse av organisationen 
förbättras.  

Enligt Millman (1982, 1986) kan musik vara ett sätt att påverka kunder för 
att skapa ett viss beteende. Genom valet av musik kan företaget styra vilken 
typ av kunder som kommer in på lokalen och hur länge de stannar 
(Millman, 1982, 1986). De tillfrågade menar att bakgrundsmusik inte är 
lämpligt på ett bankkontor, anledningen är att de föredrar en lugnt och tyst 
bankmiljö. Flertalet respondenter tycker att bakgrundsmusik kan upplevas 
som ett störningsmoment. 

Forskare menar att färg har ett starkt inflytande på människors känslor. De 
kalla färgerna är fördelaktiga att använda när kunder ska ta ställning till 
svåra beslut som oftast sker på en bank (Marbetty et al, 2004;Lovelock & 
Wirtz, 2004). På kontoret där studien utfördes återfinns färgteman inom en 
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gråskala med en blå accentfärg. Respondenterna menar att de ljusa färgerna 
kommunicerar en lugn och förtroendegivande bankmiljö.  

Bitner (1992) förklarar att ljussättningen i ett rum kan påverka människor 
på olika sätt. En effekt kan vara att ljuset påverkar hur människor arbetar 
och beter sig i rummet (Peter och Olson, 1994). I vår studie framkom det att 
de tillfrågande tyckte att det var behagligt att vistas i kontoret. De hade inte 
heller reagerat på ljussättningen i kontoret innan, vilket tyder på en väl 
anpassad ljussättning.  

Bitner (1992) menar att den omgivande miljön påverkar de som vistas i 
upplevelserummet. I banklokalen finns en uppsjö av olika tavlor. Kunderna 
som vistas i kontoret anser att de inte alltid uppmärksammar de tavlor som 
finns, men att de skulle reagera om de inte fanns. Studien visar vidare att 
respondenterna tycker att tavlorna fyller en viss funktion exempelvis vid 
väntetid.   

6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur banklokalen påverkar 
kunder ur ett servicescapeperspektiv. Nedan presenteras de slutsatser som 
dragits med hjälp av den befintliga teoretiska bakgrunden tillsammans med 
den inhämtade empirin.  

Det har framkommit flera faktorer som påverkar kunder när de befinner sig 
på ett bankkontor. Det finns flera mindre beståndsdelar som tillsammans 
skapar en attraktiv bankmiljö exempelvis ljussättning och färg. Dessa kan 
påverka kunders upplevelse beroende på hur organisationen väljer att nyttja 
faktorerna. De kan även med hjälp av dessa beståndsdelar påverka vilka 
kunder som söker sig till företaget. Dock finns det faktorer som är mer 
betydelsefulla och viktiga än andra. Att lokalen är utformad för att ge 
kunder möjligheten till avskildhet vid möten, har visat sig vara mycket 
viktigt för kunders välbefinnande på kontoret. Kunder menar att oron för att 
obehöriga ska höra samtalet kan hämma deras vilja att prata öppet, trots 
behovet att behandla ämnet tillsammans med sin banktjänsteman.  

Utseendet på banklokalen förmedlar vilka typer av tjänster och dess kvalitet 
som tillhandahålls. Det har visat sig att skick och utseende påverkar 
kunders förtroende och uppfattning beroende på hur välvårdad lokalen är. 
Det finns faktorer som tyder på att kunders uppfattning av bankens skick 
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återspeglas i de tjänster som tillhandahålls. Därmed kan det vara väsentligt 
för banker att ta hänsyn till dessa faktorer när de vill utmärka sig från sina 
konkurrenter. Eftersom att en attraktiv bankmiljö har visat sig påverka 
förtroendet för banken kan de utnyttja detta till sin fördel.  

6.1. Kritisk granskning 

Det studerade kontoret valdes på grund av enkelheten, eftersom en av oss 
jobbar där. Dock har det funnits funderingar om huruvida kunderna 
kommer vara ärliga i sina svar ifall de känner igen den anställda 
intervjuaren. Därför har vi varit kritiska i vår granskning av resultatet och 
sett mönster i svaren trots olika intervjuare. Därmed anses svaren vara 
tillförlitliga.  

Det finns inget kontor som är det andra likt, alla bankkontor utformar sig 
utefter den befintliga byggnaden. Detta leder till viss olikhet mellan 
bankkontor runt om i landet. Det studerade kontoret har en öppen 
planlösning, vilket innebär att empirins utgångspunkt baseras på ett öppet 
kontorslandskap. Våra slutsatser har grundat sig i hur kontoret påverkar 
kunderna, eftersom banken har en specifik utformning bör resultatet 
påverkas av den befintliga utformningen. Om undersökningen gjorts på ett 
kontor med en annan utformning borde det ha påverkat resultatet. Dock kan 
faktorer som avskildhet vara viktiga för kunder även på ett kontor med mer 
sluten planlösning, men det kanske inte hade varit lika tydligt eftersom de 
redan har viss avskildhet. Slutsatserna som dras är utifrån ett öppet 
kontorslandskap men bör kunna användas i ett kontor med annan 
utformning.  

De intervjuade har i de flesta fall en lång kundrelation till banken. Vilket 
har visat sig vara en viss begränsning i intervjuerna eftersom några 
respondenter inte varit helt bekväma i att uttala sig om banken. Dock kunde 
vi genom information om anonymitet och det faktum att vi inte var 
representanter från banken snabb få respondenter bekväma att öppna upp 
sig om deras intryck och upplevelser med banken.   

Vi är även medvetna om att majoriteten av källor som används skrevs på 
sent 1900-tal och kan anses vara för gamla. Dock var det endast dessa 
källor som bedömdes relevanta för studiens teoretiska referensram med 
hänsyn till att studier om bankkontorets utformande inte hittades.  
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6.2. Vidare forskning 

Vi har ett begränsat datamaterial från ett litet kontor, därför skulle studien 
kunna ske på flera kontor med fler respondenter. Ett annat förslag för vidare 
forskning är att göra en jämförelse av olika bankkontor där skillnaden 
mellan öppna och stängda kontorslandskap studeras. 

I uppsatsen har det inte funnits fokus på en specifik kundgrupp, därmed 
skulle det vara relevant att undersöka specifika kundgrupper och dess behov 
samt beteende i bankkontoret. Dessa kundgrupper kan exempelvis vara 
lånekunder eller företagskunder. Undersökningen skulle även kunna 
grundas på vikten om avskildhet för lånekunder eller hur bankkontorets 
skick påverkar lånekunders förtroende.  

7. Epilog 

I vårt arbete har ni fått läsa om hur en banklokal med allt dess innehåll 
påverkar kunder. I det kommande kapitlet ges våra tankar om problemet. 
Detta är enbart våra personliga åsikter och reflektioner, vilket innebär att 
det inte finns en vetenskaplig grund till det som skrivs. Därmed kommer vi 
sammanfatta de gemensamma men olika erfarenheterna av banklokalen.  

Att ta del av en nummerlappsmaskin kan vara till stor hjälp för både kunder 
och personal. Dock kan viss förvirring och irritation uppstå hos vissa 
kunder. 

Det första som uppmärksammades på kontorets insida var placeringen av 
nummerlappsmaskinen. Om en kund inte har vistats i lokalen innan kan 
nummerlappsmaskinen lätt missas, eftersom den kan hamna bakom ryggen 
på kunden när hen kommer in. Dessutom är lokalen rektangulärt utformad 
med entrén längst väggen på höger sida. På den vänstra sidan möts kunden 
av kassan och vid kassan finns det tre arbetsplatser avsedda för bankens 
personal. Kontorets möblemang kan leda till att kunden som missat att ta en 
nummerlapp automatiskt vänder sig till kassapersonalen för hjälp eller en 
handläggare som kunden uppfattar vara ledig, men i själva verket är 
upptagen med annat bankjobb. Det finns flera negativa utfall som kan 
uppstå av denna situation. Irritation kan uppstå när en kund går fram till en 
handläggare som uppfattas ledig, men blir istället ombedd att ställa sig i 
kön. Risken under denna tid finns att andra kunder som kommit efter tagit 
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nummerlappar och hamnat före i kön. Situationen ovan kan vara ett onödigt 
irritationsmoment då de skulle kunna påverka kundens helhets uppfattning 
av banken och dess tjänster. Dessutom kan händelserna påverka kundernas 
upplevelse och upplevda kvalitet negativt. Genom valet av placering för 
nummerlappsmaskinen bör frustationen hos kunder minska.  

Det andra som uppmärksammades var plastblommorna som används i 
kontoret. Om budskapet som plastblommorna förmedlar gynnar bankens 
upplevelserum kan ifrågasättas. Plastblommor drar åt sig damm och kan 
möjligtvis påverka kunders uppfattning om bankens underhåll samt de 
tjänster som erbjuds. Att föredra vore om banken hade riktiga blommor för 
trevlighetens skull och även för att kommunicera en omhändertagen 
banklokal.  Även tavlorna i kontoret uppmärksammades, det var en 
kombination av moderna och traditionella tavlor i kontoret. Majoriteten av 
dessa hade samma färgskala och gick ihop med varandra om hänsyn endast 
ska tas till färgerna. Dock har funderingar kring organisationskultur 
förekommit då kunder möjligtvis kan bli förvirrade av vad banken vill 
kommunicera när de använder sig av tavlor som är varandras motsatser. 
Väldigt typiskt för bankkonst kan vara de traditionella tavlorna, då banken 
vill förmedla en seriositet. Detta kan även vara ett förslag till vidare 
forskning ur ett organisationskulturellt perspektiv.  

Vid kassan fanns det ett flertal skyltar som kan anses viktiga att ha, dock 
kan det vara svårt för kunder att få en överblick av den information som 
ges. Kassan kan betraktas rörig, vilket kan leda till att kunden förmodligen 
inte vet vart hen ska titta eller vilken information som är mest relevant. 

Banklokalen kan påverka kunder mer än vad de själva och personal tror, 
därför är det viktigt för banker att ta hänsyn till den fysiska miljön för att 
höja den upplevda kvaliteten i kunders upplevelse. Dessa exempel är 
grundade utifrån våra egna erfarenheter och ska därför inte blandas ihop 
med de slutsatser studien visat på. Se dem gärna som en öppning på nya 
forskningsområden. 
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