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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur mäklarkontorens fysiska 

miljö påverkar kunderna och genom undersökning av studier genomförda i 

andra branscher, förstå vad i servicescape det är som påverkar kunderna. Vi 

ska även undersöka hur mäklarföretagen arbetar med den fysiska miljön för att 

söka ytterligare förståelse för vad det är som påverkar kunderna. Detta ska vi 

undersöka genom att besvara tre frågeställningar. I teoriavsnittet förklaras 

begreppet servicescape kopplat till den fysiska miljön och här kommer även 

servicescapes dimensioner att beskrivas och förklaras. I metodavsnittet 

beskrivs hur de kvalitativa undersökningarna utfördes och varför en kvalitativ 

metod valdes. Den första undersökningen som genomfördes var en 

semistrukturerad intervju med franchisetagare på fem olika mäklarkontor. Den 

andra undersökningen som genomfördes var en enkätundersökning till 

mäklarkontorens kunder där de fick beskriva kontorets utformning. I 

empiriavsnittet redovisas resultatet av undersökningarna var för sig och i 

analysen analyseras dessa resultat i relation till teorin och empirin. I slutsatsen 

visas hur mäklarföretagen arbetar med servicescape och hur kunderna 

uppfattar mäklarkontorets fysiska miljö. I uppsatsens sista del redovisas alla 

källor som använts och efter det finns intervjuguiden och 

enkätundersökningen som bilagor. 

 

  



Abstract 

The purpose with this essay was to investigate how the real estate agents 

offices physical environment affect the customers and through examination of 

studies made in other industries understand what in servicescape there is that 

affects the customers. We will also investigate how real estate businesses work 

with the physical environment to seek further understanding as to what affects 

the customers. We will investigate this by answering three questions. In the 

theory section the concept of servicescape will be explained linked to the 

physical environment and here will also the servicescape dimensions be 

examined and explained. The methodology section describes how the 

qualitative studies were carried out and why a qualitative method was chosen. 

The first study that was carried out was a semi-structured interview with the 

franchisees of five different real estate offices. The other study that was carried 

out was a survey for the customers of the real estate offices customers where 

they got to describe the offices design. The empirical section presents the 

results of the studies individually and in the analysis the results were analysed 

linked to the theory and the empirical sections. The conclusion shows how the 

real estate offices work with servicescape and how the customers perceive the 

physical environment of the real estate offices. In the last part of the essay all 

the sources that´s been used are recorded and after that the interview guide 

and the survey is attached. 
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1. Inledning 

I inledningen ges en beskrivning av bakgrunden till det undersökta ämnet och en 

problemformulering presenteras. Ett syfte framställs och tre frågeställningar.   

1.1. Bakgrund 

Mäklartjänster likt andra tjänster är immateriella och kräver interaktion mellan 

kunder och fastighetsföretag, således kan kunder behöva förlita sig mer på 

omgivningen för att kunna göra en initial bedömning av tjänsteutförandets 

kvalitet (Tuzovic 2008). Exempel på tjänster kan vara ett restaurangbesök där 

du betalar för att en kock ska laga mat åt dig och en mäklartjänst där du betalar 

en mäklare för att hjälpa dig att sälja din fastighet. Att en tjänst benämns som 

immateriell beror på att den inte kan ägas på samma sätt som en vara (Wirtz et 

al. 2012). Detta icke- ägande gör att du inte heller kan avgöra kvalitén på 

tjänsteutförandet då det krävs att tjänsten utförs för att kunna göra denna 

bedömning (Wirtz et al. 2012). Kunderna behöver därför hitta andra sätt för 

att kunna avgöra tjänstekvalitén och en av aspekterna som kunderna bland 

annat använder sig av är den fysiska miljön. Den fysiska tjänstemiljön kallas 

även för servicescape, som är en bred definition av den fysiska omgivningen 

eller miljön där mäklartjänsten produceras och konsumeras (Kauppinen-

Räisänen & Grönroos 2015; Bitner 1992).  

Inom bland annat arkitektur, miljöpsykologi och detaljhandeln har tidigare 

studier uppmärksammat den fysiska miljöns påverkan på människor. Dessa 

studier har kommit fram till att kundens reaktion på den fysiska miljön beror 

på deras emotionella tillstånd. Servicescape gör att människor utifrån tidigare 

upplevelser och känslor kopplar dessa till den aktuella miljön vilket framkallar 

känslor som påverkar människors beteende i miljön (Kim & Moon 2009). De 

fysiska föremålen i omgivningen kan framkalla perceptuella responser, som 

påverkar människors bedömningar och utvärderingar av kvalitén av tjänster. 

Ett exempel som Kim & Moon (2009) nämner är att människor använder sig 

av till exempel prisnivå, restaurangens attraktivitet, den fysiska miljön och 

matens kvalité för att bedöma den aktuella tjänstens kvalité (Kim & Moon 

2009). Servicescape i en tjänsteprocess kan antingen förstärka eller hämma 

människors emotionella tillstånd. Kunder som spenderar en längre tid i miljön 

kommer medvetet eller omedvetet att observera miljön och bilda sig en 

uppfattning som sedan påverkar deras känslor för tjänsteföretaget (Kim & 

Moon 2009). Detta påverkar även de anställda på arbetsplatsen då de befinner 
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sig i den fysiska miljön under en längre tid och kan påverkar deras 

arbetsresultat (Kamarulzaman et al. 2011). Det är därför viktigt för 

mäklarföretagen att ha ett bra utformat mäklarkontor, både ur kundperspektiv 

och ur företagsperspektiv. Vi kommer att studera detta genom att intervjua 

franchisetagare och göra en enkätundersökning på mäklarkontorets kunder för 

att ta reda på hur dessa uppfattar kontorets fysiska miljö. 

1.2. Problemformulering 

Flera studier har utförts inom tjänstemiljö och fysiskmiljö i en mängd olika 

branscher, dessa har gjorts i bland annat banktjänster, detaljhandeln, 

biltjänster, hälso- & sjukvård med flera, men få studier har studerat 

tjänstemiljö inom fastighetsbranschen (Tuzovic 2008). Tuzovic (2008) har 

studerat den fysiska miljön både på kontor och på internet inom 

fastighetsbranschen och det framkom då att den fysiska miljön är mindre 

viktig än den virtuella i förköpsfasen. Vilket gör att vi vill undersöka 

mäklarkontorens fysiska miljö under hela tjänsteprocessen. 

Fastighetsbranschen är en ekonomiskt omfattande bransch inom 

tjänstesektorn då den 2011 stod för 9 % av BNP jämfört med finans- och 

försäkringsbranschen som stod för 4 % av BNP (SCB 2012). Den snabba 

tillväxten av tjänstesektorn har lett till att konkurrensen mellan 

tjänsteföretagen har ökat och i en studie av Jiung-Sheng & Haw-Ji (2011) har 

det visats att tjänsteföretag kan få det svårt att differentiera sina 

tjänsteerbjudanden vid framställning av tjänster. Mäklartjänster är inget 

undantag från svårigheten vid differentiering av tjänsteerbjudanden då 

tjänsteutföranden kan vara svåra att se skillnad på. Detta gör det svårt för 

kunder att i förköpsfasen utvärdera tjänsterna vilket leder till att de behöver 

komma i kontakt med tjänstens omgivning för att kunna utvärdera den. 

Kunderna kommer därför att försöka bedöma tjänstens karaktär och kvalité 

utifrån den fysiska miljön de befinner sig i (Bitner 1992; Newman 2007). 

Servicescape är ett viktigt fenomen att vara medveten om då tidigare studier 

menar på att tjänsteföretag fokuserat på att göra marknadsundersökningar på 

resurserna som tjänstepersonal och tjänstekvaliteten för att öka lönsamheten i 

ett företaget. De har dock inte lagt så stort fokus på servicescape vilket kan 

vara en möjlighet för marknadsdifferentiering (Jiung-Sheng & Haw-Ji 2011). 

Det innebär att servicescape som är dålig underhållen eller utformad i ett 

mäklarkontor kan orsaka negativ påverkan på kunderna och på 

mäklarföretagets framgång (Namasivayam & Mattila 2007).  
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Flera empiriska studier har visat på att tjänstemiljön har en stark inverkan på 

kunders reaktioner och utvärderingar av tjänsternas egenskaper och 

utföranden, detta då det visat på att kunder reagerar känslomässigt på olika 

fysiska miljöer. Även annan forskning har visat på att servicescape har en 

påverkan på kundernas upplevda tillfredsställelse av tjänsten och att de även 

bedömer kvaliteten på tjänsteföretaget utifrån den fysiska miljön (Grönroos & 

Kauppinen-Räisänen 2015; Jiung-Sheng & Haw-Ji 2011).   

Enligt en studie av Ornstein (1989) har kontorets utformning och design en 

påverkan på människors uppfattning av kontoret och den upplevda 

tjänstekvalitén. Kontorsinredning och föremål har visat sig vara symboler som 

genom dessa ger ett intryck på kunder av företaget. Som franchisetagare är det 

bra att de tar hänsyn till påverkan av kontorets utformning på utomstående 

som har en avsikt att besöka anläggningen. Kontoret borde enligt Ornstein 

(1989) vara utformat så att det förenklar och uppmuntrar till att en 

kundinteraktion ska uppstå. Även om det är möjligt att genom ett bra 

tjänsteutförande kompensera en del av den negativa eller dåligt utformade 

fysiska miljön som finns hos företaget, så är det viktigt för franchisetagaren att 

förstå kunders emotionella eller känslomässiga tillstånd som uppstår på grund 

av servicescape då det annars kan leda till negativa konsekvenser för 

mäklarföretaget. Det är även viktigt för mäklarföretagen att veta hur de ska 

hantera effektivt och gå tillväga vid utformning och underhåll av de fysiska 

faktorerna för att därmed bidra med att tillfredsställa kunderna ytterligare 

(Namasivayam & Mattila 2007). Utifrån dessa tidigare studier har vi valt att 

undersöka hur människor uppfattar mäklarföretagens kontor för att få en 

förståelse för hur servicescape fungerar i mäklarbranschen. Detta kommer vi 

att undersöka genom att med franchisetagare på mäklarkontor utföra 

intervjuer som baseras på den teori som vi sammanställt i senare avsnitt. Vi 

kommer även att göra enkätundersökningar med mäklarkontorets kunder för 

att få förståelse för hur de påverkas av kontorsmiljön och för att se hur deras 

uppfattning stämmer överens med franchisetagarnas avsikt med utformningen. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa begreppet servicescape och mer specifikt att 

undersöka hur franchisetagare utformar och underhåller servicescape och att 

få förståelse för hur kunderna uppfattar servicescape på ett mäklarkontor. 
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1.4. Frågeställningar 

1.      Hur arbetar mäklarföretag med den fysiska miljön? 

2.      Vad tycker kunderna är viktigt i mäklarkontorets fysiska miljö? 

3.      Hur upplever kunderna mäklarkontorets fysiska miljö? 

För att besvara dessa frågeställningar kommer vi att utföra intervjuer med 

franchisetagare på utvalda mäklarkontor och göra en enkätundersökning riktad 

till mäklarkontorens kunder. 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera relevant teori om servicescape. Avsnittet kommer 

inledas med en förklaring av servicescape och resterande teori kommer att kategoriseras 

efter Servicescapes dimensioner. 

2.1. Servicescape 

Servicescape definieras som den fysiska miljön där människor möter 

tjänsteprocessen (Bitner 1992). Servicescape handlar inte bara om de fysiska 

faktorerna utan även hur det påverkar människor känslomässigt samt vilken 

bild de får av företagets tjänster (Kauppinen-Räisänen & Grönroos 2015). Den 

fysiska miljöns påverkan på människor gör att utformningen av 

tjänsteföretagens omgivning har blivit allt viktigare då tjänster är immateriella 

och ogripbara vilket leder till att kunder behöver ytterligare fysiska bevis för att 

bedöma kvalitén. Den fysiska miljön är som en funktion av ledtrådar som har 

en påverkan på konsumenters värderingar och bedömningar av tjänsten 

(Kauppinen-Räisänen & Grönroos 2015).  

Eftersom tjänster produceras samtidigt som de konsumeras, anses 

konsumenter vara en del av tjänsteprocessen och upplever hela tjänsten utifrån 

de fysiska förutsättningarna. Därför kan servicescape vara en viktig aspekt att 

ta hänsyn till vid utvecklingen av kontorsmiljön eftersom kunders 

uppfattningar och beteenden påverkas av omgivningen där tjänsten utförs 

(Kim & Moon 2009). I en studie av Bitner (1992) har en Servicescape-modell 

utformats där miljöns egenskaper delats in i olika dimensioner eftersom det 

finns ett stort urval av egenskaper som ger oss människor reaktioner och 

beteenden. En av Bitners (1992) dimensioner är förhållanden i omgivningen 

som innefattar egenskaper som relateras till människans fem sinnen. Även om 

det inte är medvetet kan dessa påverka människans känslomässiga 

välbefinnande, uppfattningar, attityder och beteenden. Inom denna dimension 

har vi egenskaper som bland annat musik, doft, färg, temperatur och 

luftkvalitén (Bitner 1992). Den andra dimensionen är layout och funktionalitet, 

även den är en viktig faktor som kan påverka människors beteenden och 

känslor. Denna dimension innehåller bland annat planlösning, storlek och 

form av möbler, mönster och material, potentiella maskiner och utrustning 

samt deras sätt att organisera dessa i omgivningen. Funktionalitet avser 

förmågan hos layoutens faktorer att hjälpa till och effektivisera utförandet av 

tjänsteprocessen (Wirtz et al. 2012). En tredje dimension är symboler, skyltar 

och föremål och kan användas på fyra sätt, som en etikett, för att ge 
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anvisningar och vägledning, för att kommunicera tjänsteutförandet, samt 

påminna om ett förväntat beteende eller uppförande i miljön (Wirtz et al. 

2012).  Dessa tre dimensioner har de flesta forskare använt vid sina studier om 

den fysiska miljön och ses som de mest lämpliga dimensionerna för studier 

inom kundbeteende i tjänsteföretag (Heesup & Kisang 2009).  

Dock har en annan studie av forskarna Yildirim et al. (2007) presenterat en 

modell som har vissa likheter med Bitners. I modellen av Yildirim et al. (2007) 

kallas den första delen omgivningsfaktorer och innefattar egenskaper så som 

doft, ljud, temperatur och ljus. Den andra delen kallar författarna 

designfaktorer och denna består av egenskaper så som textur, färg, material, 

layout, mönster och arkitektur. Det är dessa två första delarna som liknar 

Bitners dimensioner och det är den tredje delen i de två olika modellerna som 

är den mest särskiljande faktorn mellan dem. Den tredje och sista delen kallar 

Yildirim et al. (2007) för sociala faktorer och den består av kundernas och de 

anställdas perspektiv (Yildirim et al. 2007). Vidare beskrivs Bitners 

dimensioner mer djupgående och utifrån studien av Yildirim et al. (2007). 

2.2. Förhållanden i omgivningen 

Förhållanden i omgivningen eller ”ambient conditions” är en dimension som 

består av stimuli i omgivningen som påverkar våra fem sinnen. Dessa kan 

bland annat vara ljud, dofter, ljus, temperatur, luftkvalitet och visuella stimuli 

(Bitner 1992). Dessa stimuli ses utifrån om de är närvarande i miljön eller inte 

(Chebat et al. 2016). 

2.2.1.  Ljussättning 

En av faktorerna som påverkar människans sinnen är ljussättning. 

Ljussättningen i en butiksmiljö kan få effekter på människan på främst tre 

olika sätt. Det första är en perceptuell effekt som innebär att ljussättningen kan 

påverka hur vi uppfattar en viss miljö eller omgivning. Det andra är en 

emotionell effekt vilket innebär att ljuset kan påverka hur vi känner oss i 

miljön. Den tredje är en effekt på beteendet vi människor uppvisar i miljön 

(Quartier et al. 2014). Vogels (i Quartier et al. 2014, 2008) skriver i sin studie 

om atmosfären i en miljö och påpekar att det är denna atmosfär som butiker 

försöker styra och anpassa för att framkalla en önskad emotionell respons från 

sina kunder.   
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2.2.2.  Färg 

Färg är något som Jalil et al. (2012) nämner i sin litteraturundersökning att det 

finns många tidigare studier om och de flesta har haft fokus på hur färger kan 

påverka människor. Ett av de resultat som de funnit i denna tidigare forskning 

visar på att vitt har en effekt på människors känslor av välmående och 

prestation. Människor kan ha en bättre eller sämre förmåga att sortera bort 

oviktig information i miljön vilket gör att de kan kännas sig mer upphetsade 

eller mer stressade. Detta på grund av att det finns så mycket i miljön som 

måste bearbetas och tolkas innan de kan känna sig bekväma. Tidigare studier 

har även visat att vitt kan ha en negativ effekt och orsaka sämre prestationer 

och sämre välmående hos dem. De poängterar i dessa studier att vitt används i 

många offentliga byggnader och anses ge ett professionellt intryck trots den 

effekt som forskningen visat att färgen kan ha på människor (Jalil et al. 2012).  

Jalil et al. (2012) skriver i sin artikel om färgernas betydelse för människors 

uppfattning av en miljö. Jalil et al. (2012) nämner även att resultaten i tidigare 

studier av olika färgvals effekter på människor, skulle bli mer tillförlitliga om 

forskarna innan undersökningen frågade sina testpersoner om deras 

färgpreferenser. Detta för att kunna påvisa att alla människor får samma 

reaktion på samma färger eller om reaktionen är beroende av deras tycke för 

den aktuella färgen. Enligt tidigare forskning så kan människor reagera olika 

beroende på om färgen anses vara varm eller kall. Att en färg klassas som varm 

beror på att dess våglängd är lång och det är även denna som avgör om färgen 

är stark eller svag. En kall färg klassas på samma sätt beroende av sin våglängd 

och är en kall färg på grund av att dess våglängd är kort (Yildirim et al. 2007). 

Exempel på varma färger enligt Yildirim et al. (2007) är rött och orange vilka 

är i den ena extrema änden av spektrumet och kalla färgerna så som blått och 

violett finns i den andra extrema änden. I tidigare studier har det framkommit 

att kalla färger föredras i vissa sammanhang framför varma färger men vilka 

sammanhang detta är har inte framkommit i studien av Yildirim et al. (2007). 

De nämner dock en tidigare forskningsstudie som har visat att kalla färger kan 

framkalla mer positiva effekter än varma färger (Yildirim et al. 2007). Enligt 

Dijkstra et al. (2008) har det visats i tidigare studier att kalla färger kan ha en 

lugnande effekt medan varma färger kan ha en exalterande effekt på 

människors känslor.  
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2.2.3.  Doft 

Dofter är något som finns naturligt i vissa miljöer, så som bagerier, 

parfymaffärer och restauranger men kan förekomma i mindre naturliga 

miljöer. Vad som därför är intressant att utreda är hur dessa dofter kan 

användas för att påverka oss människor att reagera, antingen positivt eller 

negativt. Fenomenet ”ambient scent” är när en doft är närvarande i en miljö 

men inte har något naturligt ursprung eller en naturlig orsak till varför den 

finns där (Spangenberg et al. 1996). Detta fenomen är en outvecklad del av 

miljön som borde vara intressant för tjänsteföretag att veta mer om. 

Spangenberg et al. (1996) nämner butiker där dofterna finns naturligt och visar 

på att dessa företag har använt sig av doft för att locka kunder och öka sin 

försäljning. Dock poängterar Spangenberg et al.(1996) att det finns få studier 

som stödjer påståendet att dofter skulle ha en påverkan på kunders 

köpbeteende eller deras utvärdering av butiken. Gulas & Bloch (1995) utgår 

ifrån Bitners ramverk och har utvecklat en modell som illustrerar hur ”ambient 

scent” påverkar emotionella responser och köpbeteende utifrån 

doftpreferenser. Dessa modeller är i linje med tidigare miljöforskning och 

Spangenberg et al. (1996) poängterar därför att även om det gjorts några få 

undersökningar av fenomenet så finns det ändå teoretisk forskning för att 

motivera en framtida empirisk studie av dofters påverkan i tjänstemiljöer. 

2.2.4.  Ljud 

Ljud och musik är de aspekter av servicescape som har blivit mest undersökta i 

tidigare studier (Mari & Poggesi 2013). Den större delen av tidigare forskning 

inom musik har gjorts av den känslomässiga påverkan musiken har på 

människor medan en del har undersökt vilka effekter olika tempon och 

ljudnivåer av musiken kan få på människor (Chebat et al. 2006). Som vissa av 

de andra delarna av servicescape så har forskare undersökt vilken effekt det 

kan ha på människor när musik är närvarande i motsats till när den inte är det. 

Chebat et al. (2006) poängterar i sin artikel att den kombinerade effekten av 

musik och andra delar av servicescape tillsammans kan ha på människor är 

dåligt studerad. De nämner att det i tidigare studier har framkommit att musik 

inte har en direkt effekt på människan i en tjänstemiljö utan att den istället 

påverkar inställningen som människor har till en tjänstemiljö och på så sätt 

påverkar de åsikter och helhetsbilden som kunden skapar av tjänsteföretaget 

(Chebat et al. 2006).  
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Yamasaki et al. (2015) undersökte i sin studie hur olika typer av musik kan 

påverka hur människor uppfattar miljön de befinner sig i. Studien undersökte 

olika upplevda egenskaper som människorna ansåg att musiken representerade 

och delade sedan in dem i tre kategorier beroende på vilken typ av egenskap 

de olika musikstyckena ansågs representera (Yamasaki et al. 2015). Den första 

innehöll egenskaper som ansågs kunna kategoriseras som exalterande och 

innehöll bland annat snabb, högljud och glad. Den andra innehöll egenskaper 

som uppfattades som behagliga och var bland annat varm, trevlig och 

intressant och den tredje innehåll egenskaper som kategoriserades efter deras 

uppfattade styrka, som till exempel kraftfull, imponerande och stark. Alla 

kategorierna innehöll även de negativa motsatserna till egenskaperna för att få 

ett spektrum mellan de motsatta egenskaperna (Yamasaki et al. 2015).  

2.3.  Layout och funktionalitet 

Den rumsliga layouten och funktionaliteten i den fysiska miljön är en viktig 

dimension för att få en effektiv rumslig utformning. Förutom att miljön ska 

uppfylla särskilda krav så är den rumsliga layouten och funktionalitetens 

utformning en intention och anpassning för att uppfylla kunders behov och 

önskemål (Heesup & Kisang 2009). Rumslig layout avser planlösning, storlek 

och form av möbler, diskar och potentiella maskiner och utrustning. 

Funktionalitet avser förmågan hos layoutens faktorer att hjälpa och 

effektivisera utförandet av tjänsteprocessen (Bitner 1992; Wirtz et al. 2012). 

Om funktionaliteten kan effektiviseras i den rumsliga utformningen kommer 

detta underlätta att uppfylla kundens behov och påverka bekvämligheten hos 

kunden under tjänsteprocessen vilket gör att kundens upplevelse blir mer 

positiv (Heesup & Kisang 2009).  

En miljö kan även påverka vår uppfattning av vår tillgång till vårt personliga 

utrymme. En omgivning som är trång eller luftig kan påverka hur vi känner 

oss i miljön då vi har mer eller mindre plats omkring oss och omgivningen 

mellan oss själva och andra människor i miljön (Newman 2007). Newman 

(2007) menar också att vid en trång omgivning kan människor känna ett visst 

obehag när allt för många andra kommer för nära vår komfortzon och detta 

kan leda till att vi känner oss stressade. Skulle det bli allt för trångt och många 

blir stressade kan människor även bli aggressiva (Newman 2007). Den 

traditionella layouten på kontorslokalernas planlösningar består av slutna och 

privata kontor för varje anställd, men det har blivit allt vanligare med öppna 

kontorslandskap som innebär att lokalens planlösning är utan väggar och 
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interna rumsfördelningar görs med hjälp av skåp, avskiljare och arbetsytor. 

Andra författare menar på att en öppen planlösning skapar ett flexibelt 

utrymme eftersom kontorslokalerna lättare kan anpassas för specifika behov 

utan större omkostnader eller projekt för renovering av kontorslokalen. Dessa 

menar också på att ett öppet kontorslandskap underlättar kommunikationen 

och ökar samverkan mellan anställda som gör att resultatet ökar för 

medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet (Kamarulzaman et al. 2011).  

2.4.  Skyltning, föremål och symboler 

Detta är en omfattande och komplex dimension då den innehåller en mängd 

olika objekt utifrån den fysiska miljön. Skyltar, symboler och andra objekt kan 

fungera som signaler för att kommunicera tjänstens omgivning för kunden. I 

ett kontor är skyltning ett bra verktyg för att lokalisera kunder på kontoren då 

kunder på ett enkelt sätt ska hitta för att uträtta sina äranden på rätt kontor 

(Ornstein 1989). I ett tjänsteföretag där kunder måste spendera sin tid på att 

vänta är det bra att skapa ett bekvämt väntrum med dekorationer som 

blommor, konstverk och växter. Tidigare forskningar har visat att blommor 

och växter ger ett intryck på kunder om att företaget skapar vänlighet och 

värme (Ornstein 1989). Studier i utformningen av kontor har visat på att det 

finns olika element som ger en uppfattning om företaget utifrån kontorets 

utformning. Dessa element har studerats tidigare och vid utformning av 

kontor använder sig vissa av till exempel mjuka möbler, naturligt ljus och 

mattor för att miljön ska uppfattas som lyxig (Ornstein 1989).  

2.5.  Teori sammanfattning 

Servicescape är den fysiska miljön som innehåller element som kan påverka 

människor. Dessa element påverkar människors uppfattning, upplevelse, 

beteende och utvärdering av bland annat en tjänsteprocess. Servicescape består 

av tre dimensioner, förhållanden i omgivningen, layout & funktionalitet och 

skyltning, föremål och symboler. Förhållanden i omgivningen påverkar våra 

fem sinnen och ljussättning är ett element som kan ha effekter på människan. 

Ljussättningen på ett mäklarkontor kan vara viktig för att kunna styra och 

framkalla känslor hos kunden. Färg är ett element som tidigare forsning har 

visat att människor kan reagerar olika på, detta beroende på om färgen 

uppfattas som varm eller kall. I vissa studier har det poängterats att vitt kan ge 

ett professionellt intryck men även att det kan ha en negativ effekt på 

välmående och prestation. Ljud är ytterligare en aspekt som påverkar våra fem 

sinnen. Musik kan påverka inställningen som människor har till en miljö och 
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uppfattningen av miljön kan påverkas av vilken typ av musik som spelas. 

Människor kan påverkas känslomässigt beroende på tempot och ljudnivån. De 

element som vi tycker är viktiga att undersöka i vår studie är ljussättning, ljud 

och färger. Vi kommer inte att undersöka dofters påverkan då det inte 

förekommer i denna typ av miljö.  

Den andra dimensionen är layout och funktionalitet som avser planlösning, 

storlek och form på möbler samt funktionaliteten i layoutens förmåga att 

effektivisera tjänsteutförandet. En funktionell utformning kan även påverkan 

kundens upplevda bekvämlighet och gör att dennes upplevelse blir mer 

positiv. Den traditionella kontorsutformningen ar varit i form av slutna kontor 

men har utvecklats till ett öppet landskap för att bland annat förenkla 

kommunikationen. Tidigare forskare menar också att en öppen planlösning 

skapar ett flexibelt utrymme och kan lättare anpassas efter specifika behov. 

Den sista dimensionen består av skyltning, föremål och symboler som kan 

fungera som signaler för bland annat att vägleda och guida kunden i miljön. 

Den fungerar även som en påminnelse över det förväntade beteendet och 

uppförandet samt för att kommunicera tjänsteutförandet.  

Vi kommer att undersöka mäklarkontorets utformning utifrån dessa 

dimensioner som beskrivits i teorin.  

 

  



14 

3. Metod 

Här kommer vi att redogöra för vilken metod vi kommer att använda oss av, hur vi 

kommer att använda oss av den metoden och hur vi har bearbetat datan. 

3.1.  Metodval 

För att undersöka hur den fysiska miljön används av mäklarföretagen och för 

att få en djupare förståelse om vad kunderna tycker om den, har vi valt att 

tillämpa den kvalitativa metoden. Kvalitativ metod handlar om att förstå 

människors sätt att tolka information och förstå människors tankar och 

känslor av ett fenomens beskaffenhet (Starrin & Svensson 1994). Då vi är 

intresserade av att undersöka människors upplevelser, uppfattningar och 

tolkningar av den fysiska miljön på mäklarkontor så anser vi att den kvalitativa 

metoden är den mest fördelaktiga, då kvalitativ metod enligt Starrin & 

Svensson (1994) handlar om att besvara hur något är beskaffat. Vi är därför 

intresserade av att veta hur respondenterna upplever mäklarkontoren vi valt 

ut. Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod där vi intervjuar franchisetagare för att få förståelse om 

hur de tolkar mäklarkontorets miljö och för att få kunskap om hur de arbetar 

med Servicescape. Vi kommer även använda oss av en enkätundersökning 

som datainsamlingsmetod. Detta för att få förståelse om hur deras kunder 

upplever och tolkar utformningen av mäklarkontoren. En enkätundersökning 

från en kvantitativ synvinkel skulle innehålla frågor med skalor eller 

preciserade alternativ men vi valde en kvalitativ metod där vi valde att 

inkludera en fråga med en skala för att få reda på hur viktigt kontorets 

utformning var för bilden av företaget. Vi vill veta hur de uppfattar eller 

upplever ett mäklarkontor oavsett hur många det är som tycker så. Vi har 

därför valt att utforma enkätfrågor där kunder med egna ord får beskriva hur 

de uppfattar mäklarkontorets fysiska miljö. Vi var inte närvarande när 

kunderna besvarade dessa enkäter av tidsmässiga skäl och det faktum att det 

inte hade varit passande för oss att närvara under dessa tillfällen. Det hade inte 

heller varit praktiskt möjligt då dessa skedde löpande under cirka två veckors 

tid och under varierande tider på dagen.   

3.2.  Urval 

Få studier har genomförts i fastighetsbranschen och vi har valt att studera just 

denna bransch då den är en omfattande bransch inom tjänstesektorn (Tuzovic 

2008). Vårt urval blir därför ett ändamålsenligt urval som innebär att vi är 
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intresserade av att undersöka fastighetsbranschen och kommer därför att 

fokusera på de människor som kan ge oss den kunskap vi söker (Hartman 

2004). Vårt urval består av en grupp av franchisetagare som driver 

mäklarkontoren och som vi valt att intervjua. En annan grupp i vårt urval 

består av mäklarkontorets kunder som har fått besvara en enkätundersökning. 

För att få en bredare förståelse om fenomenet valde vi att göra intervjuer med 

franchisetagare och en enkätundersökning med kunderna för att kunna koppla 

deras uppfattningar om fenomenet till franchisetagares utifrån teorin (Hartman 

2004). Urvalet begränsades även geografiskt då vi valde att undersöka 

mäklarkontor i Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga för att få ett bredare 

urval där vi fokuserat på närområdet med storstadsmarknaden och 

småstadsmarknaden. De val vi gjorde av mäklarföretag baserades på att dessa 

fanns i dessa tre städer och att mäklarföretagen var några av de största i alla 

städer och fanns representerade i dem alla. 

3.3.  Tillvägagångssätt 

Vi valde att utföra vår undersökning på mäklarkontor i närheten av Karlstad 

av bekvämlighetsskäl och tänkte från början använda 6 kontor fördelade på 

två städer, Karlstad och Karlskoga. Vi övervägde även att inkludera kontor i 

Örebro men på grund av praktiska skäl insåg vi att det inte var genomförbart. 

Vi kontaktade kontoren genom att skicka mail till franchisetagarna för att 

förklara hur vi skulle utföra undersökningarna och skrev att vi skulle ta 

kontakt med dem via telefon för att berätta mer om studien. I mailet beskrev 

vi även lite kortfattat om vad studien skulle handla om och vad det skulle 

innebära för kontoren att delta. Vi fick alla svar på telefon och de flesta var 

positiva då bara två kontor svarade nej till att delta. Då två av kontoren i 

Karlskoga svarade nej så valde vi att inkludera ett från Kristinehamn som 

ligger i närheten för att kunna hålla oss närmare vårt tidigare urval av 6 kontor 

och att samma kedjor fanns i båda städerna. Detta ledde till att vi genomförde 

undersökningen på 5 kontor. Undersökningen som vi genomförde delades 

upp i två delar. Den första undersökningen var en intervju på mellan 15-45 

minuter med den utvalda franchisetagaren om kontorets utseende och de val 

de gjort beträffande kontoret. Detta gjordes för att kunna koppla samman 

franchisetagarnas syfte med utformningen av sina kontor med kundernas 

uppfattning om kontorets miljö.  
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3.3.1.  Intervjuutformning  

Som datainsamlingsmetod valde vi att intervjua franchisetagarna genom att 

göra öppna semistrukturerade intervjufrågor. Öppna frågor innebär att 

intervjuerna inte har fasta svarsalternativ utan kräver ett utvecklat svar. Det 

finns inte ett rätt eller lämpligt svar utan frågorna har utformats “öppet” så 

respondenterna utifrån sig själva kan ge sin förståelse eller uppfattning av 

fenomenet (Starrin & Svensson 2007). Intervjun baserades på 

semistrukturerade frågor där vi utformade huvudfrågorna utifrån servicescape 

dimensionerna som var ramen för denna undersökning. Vi utformade dessa 

för att inte sväva in på fel ämne eller glömma en viktig faktor i dimensionerna 

samt för att alla frågor inom ämnet skulle komma i rätt ordning när vi 

intervjuade franchisetagarna. Att frågorna kom i ordning gjorde det lättare för 

oss att sammanställa informationen och alla franchisetagare fick besvara 

frågorna i samma ordningsföljd för att öka trovärdigheten i vår studie. Vi valde 

öppna frågor som kunde leda till ytterligare följdfrågor för att få en djupare 

förståelse inom servicescape dimensionerna och för att få med så mycket 

information som möjligt om vad franchisetagarna tycker är viktigt för dem 

(Hartman 2004).  

Våra huvudfrågor baserade sig på bland annat om franchisetagarna haft några 

direktiv från huvudkontoren om hur utformningen skulle ske och hur de 

utformat kontoret, för att få en förståelse för hur de tänkt och leda in på 

ämnet servicescape. Vi valde även att fråga om de tyckte att kontorets 

utformning var viktig för marknadsföringen och om de använde kontoret 

aktivt i den. Med dessa frågor ville vi kunna analysera användandet av 

kontoret, om franchisetagarna bara använde det som en arbetsplats eller om 

det används i marknadsföringen också. Vi vill även veta hur stor vikt kontorets 

utformning hade för franchisetagarna. Nästa del av frågorna handlade om 

kundpåverkan, om de använde kontoret för att påverka kunders uppfattningar, 

val av mäklarföretag eller hur de vill påverka kunder. Vi fortsatte sedan in på 

servicescapes dimensioner och en del av faktorerna förekommer inte i ett 

mäklarkontor, som till exempel doft, vilket gjorde att vi frågade om de 

relevanta faktorerna utifrån servicescape. 

3.3.2.  Enkätutformning 

Den andra delen av datainsamlingsmetoden genomförde vi med hjälp av 

enkäter som distribuerades på kontoren till kunderna under cirka två veckors 

tid och delades ut vid ett tillträde eller kontraktstillfälle. Enkäterna bestod av 
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15 frågor om det kontor kunderna befann sig på när de svarade på enkäten. 

Enkäten bestod av öppna frågor där kunderna skulle beskriva kontorets delar 

själva och en fråga med en skala där de skulle bedöma hur viktigt kontorets 

utformning var för deras uppfattning om företaget. Vilket gjorde att vi fick 

mer betydelsefulla svar med hänsyn till vårt syfte. När vi gjorde valet av frågor 

försökte vi ställa frågorna så att vi skulle få ett så uttömmande svar som 

möjligt på den begränsade tid kunderna hade att svara på enkäten (Starrin & 

Svensson 2007). Tillvägagångssättet vi använde utgick ifrån servicescapeteorin 

som vi sammanställt vilket gjorde att frågorna var direkt härledda från teorin.  

Vi delade ut totalt 45 enkäter fördelade på de fem utvalda kontoren och vid 

tiden för insamlingen så hade vi fått 18 stycken besvarade. Av dessa 18 föll två 

stycken bort då de inte var komplett i fyllda. De första fyra frågorna använde 

vi för att dela in kunderna i kategorier efter säljare och köpare, om de besökt 

kontoret innan och för att kunna hålla reda på vilket kontor de befann sig på 

när de svarade på enkäten. Den första och andra frågan handlade om ålder och 

om de var köpare eller säljare och där framkom ett åldersspann mellan 23-69 

år och att nio av säljare medan de resterande sju var köpare. Den andra frågan 

om i fall de var köpare eller säljare användes för att kunna bearbeta enkäterna 

på ett bättre sätt. Vi hade först tänkt utesluta köparna då vi ville undersöka om 

mäklarkontorets utseende hade någon påverkan på säljarens val av 

mäklarkontor men då vi ändrade vårt syfte till att undersöka hur kunderna 

uppfattade mäklarkontoren så såg vi ingen anledning till att utesluta köparna 

eftersom enkäterna genomfördes på kontoren.  

Vi hade från början tänkt genomföra en nätbaserad enkät som vi genom mail 

skulle skicka ut till mäklarkontorens kunder men när vi tänkte igenom den 

praktiska aspekten mer ingående insåg vi att mäklarkontoren nog skulle vara 

motvilliga att lämna ut kontaktuppgifter till sina kunder. Vi kom även fram till 

att det skulle vara bättre att kunderna befann sig på kontoret när de besvarade 

enkäten. Vi valde därför att ändra vårt tillvägagångssätt och vårt syfte för att 

anpassa det till den nya situationen. Den tredje frågan handlade om kunderna 

hade besökt kontoret tidigare, detta för att få en uppfattning om i fall tidigare 

besök skulle påverka deras svar i enkäten då Kim & Moon (2009) framhåller 

att tidigare upplevelser kan påverka människors uppfattning. Fjärde frågan var 

för att vi skulle kunna avgöra vilket mäklarkontor de befann sig på när enkäten 

besvarades. Femte och sjätte frågan ställde vi endast till säljarna för att se om 

kontorets utseende var viktigt vid deras val av mäklarkontor och på vilket sätt 

det var viktigt. Denna fråga ställdes för att se om mäklarkontoret hade någon 
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betydelse vid val av mäklare eller inte, eftersom människor kan leta ledtrådar 

för att bedöma en tjänst innan de väljer ett tjänsteföretag (Newman 2007). 

Tjänsteföretagen kan även använda sin fysiska miljö för att differentiera sig 

och vid ett positivt svar från kunderna skulle frågan kunna styrka denna teori 

(Newman 2007).  

Från och med den sjunde frågan och framåt ville vi att kunderna skulle 

beskriva mäklarkontoret de befann sig på så detaljerat som möjligt och därför 

utformade vi frågorna efter de olika servicescape dimensionerna och deras 

undernivåer. I fråga sju bad vi om en generell beskrivning av kontoret medan 

fråga åtta till och med tio bad om beskrivningar av de olika delarna av teorin 

om servicescapes dimension “förhållanden i omgivningen” (Bitner 1992). I 

fråga elva undrade vi om det var något som de tyckte utmärkte sig på kontoret 

och fråga tolv var en följdfråga som bad dem beskriva vad detta var och hur 

det uppfattade det. I fråga tretton fick kunderna berätta hur viktigt de tyckte 

att mäklarkontoret var för deras uppfattning av mäklarföretaget, och i nästa 

fråga fick de berätta vad de tyckte var mer eller mindre viktigt i 

mäklarkontorets utformning. Dessa två frågor ställdes för att kunna jämföra 

vad kunderna uppfattade som viktigt i mäklarkontorets utformning i 

förhållande till vad franchisetagarna sagt i intervjun att de fokuserat på vid 

utformningen av kontoret.  

I den sista frågan i kundenkäten bad vi dem att med max tre ord beskriva vad 

de tyckte om mäklarkontoret i sin helhet. Vi valde max tre ord då en djupare 

beskrivning skedde i våra andra frågor och vi tänkte att vi skulle få upprepande 

svar från tidigare frågor ifall de fritt fick beskriva kontoret. Eftersom tidigare 

frågor varit omfattande hade kunderna kanske inte orkat besvara sista frågan. 

Denna fråga ställdes för att vi i analysen skulle kunna försöka dra slutsatser om 

hur kunderna uppfattade helheten.  

3.4.  Databearbetning 

Vi har utformat grundläggande frågor utifrån servicescapeteorin och beroende 

på svaren från respondenterna utvecklat ytterligare frågor som tillhör ämnet. 

Datan från intervjuerna med franchisetagarna bearbetades på så sätt att vi 

under själva intervjun spelade in den för att vid ett senare tillfälle kunna 

transkribera dessa. Vi tog under intervjuerna även anteckningar för att 

anmärka på vissa delar som vi tyckte var av större vikt. Vi transkriberade 

intervjuerna och delade sedan in svaren i kategorier baserade på typen av 

frågor. Genom att kategorisera svaren innebär det att vi klassificerat frågorna 



19 

som handlar om samma sak till de begrepp vi är utefter (Hartman 2004). 

Exempel på en kategori är “servicescape dimensioner” där frågor och svar om 

den fysiska miljön sammanställdes, “kontorets fysiska utformning” är en 

annan kategori som vi använt och sammanställt med utifrån hur 

franchisetagare svarat på frågorna om hur de utformat kontoret m.m. Datan 

från intervjuerna bearbetades vidare genom jämförelse med svaren från de 

övriga intervjuerna och detta sammanställdes sedan till en kort 

sammanfattning i empirin av det viktigaste som sades under intervjuerna. 

Datan analyserades sedan i analysavsnittet utifrån teorin och där kopplade vi 

även ihop datan från intervjuerna med datan från kundenkäterna för att kunna 

dra slutsatser från hur de förhöll sig till varandra. 

Datainsamlingsmetoden ur kundperspektivet bestod av enkätundersökning 

som utformades likt intervjufrågor baserade på teorin och med öppna 

svarsalternativ. Här använde vi mer strukturerade frågeställningar men med 

öppna svarsalternativ så det blev som en intervju. Denna metod är som 

intervjuer men mer opersonlig då frågor skickas ut och ger respondenten 

utrymme att skriva längre svar på frågorna (Hartman 2004). Kunderna fick här 

beskriva med egna ord utifrån egna uppfattningar och åsikter om kontorets 

utformning. Datan från kundenkäterna bearbetades på så sätt att när vi samlat 

in alla besvarade enkäter så sammanställde vi dem först efter vilket kontor 

enkäterna blivit besvarade på och delade sedan in dessa i kategorier. Dessa 

data delades in i samma kategorier som i företagsperspektivet utifrån frågornas 

utformning. Till exempel så hade vi frågor om elementen i servicescape, hur 

kunderna uppfattade ljussättningen och dessa svar ligger därför under 

kategorin “Servicescapes dimensioner”. Detta gör det lättare för oss att koppla 

samman svaren med teorin och de svar vi fått från franchisetagarna 

tillsammans med svaren ur kundperspektivet om just dessa frågor inom en 

kategori.   

3.5. Validitet och Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om de interna egenskaperna som kan påverka 

undersökningens pålitlighet. Om undersökningen genomförs flera gånger ska 

resultatet stämma överens med tidigare undersökningar (Björkqvist 2012). I 

vår intervju valde vi att använda halvstrukturerade frågor vilket innebär att vi i 

förväg har planerat en del frågor och i vilken ordning de ska ställas, vi har även 

valt att ställa öppna frågor så vi ska kunna ställa följdfrågor för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Vi har bearbetat frågorna för att de inte ska 
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vara ledande och att respondenten inte ska få idéer eller påverkas av frågornas 

formulering. De planerade frågorna har utgått enbart ifrån fenomenet 

Servicescape som vi ville undersöka och utifrån detta anser vi att 

undersökningen är pålitlig då alla franchisetagare har fått svara på samma 

frågor utifrån fenomenet (Björkqvist 2012). Dock har förutsättningarna 

varierat då vi beroende på svaren på frågor har ställt olika följdfrågor vilket gör 

att en del svara är mer utförligare och kan bidra till minskad pålitlighet. Vi 

valde även att spela in intervjuerna för att inte missa något viktigt som sagts 

eller glömma bort något vilket gör det mer pålitligt. Det är även lättare att 

förstå vad respondenten menar när intervjuerna är inspelade istället för att 

försöka tolka ibland otydliga anteckningar. Vi bearbetade inspelningen genom 

att transkribera vilket gör att vår empiri blir mer tillförlitlig eftersom vi 

ordagrant skrivit svaren från intervjun.  

Enkätundersökningen utformade vi genom att göra öppna frågor med 

beskrivande ord för att få en mer intervjumetod än enkätundersökning som 

mäter något. Detta innebär att det inte fanns ledande frågor som kunde 

förvränga respondentens svar vilket är tillförlitligt. Men respondenten har 

kunnat tolka frågan annorlunda, bortsett att svara och uppfattat den fel vilket 

gör att det uppstår bortfall och ingen information går att använda. Under 

enkätundersökningen valde vi att göra ett testformulär där vi förklarade ämnet 

för två utomstående personer som därefter fick kommentera och förklara hur 

de uppfattade frågorna i formuläret. Detta gör vår undersökningsmetod 

pålitlig eftersom det uppfattades så som det var tänkt att det skulle uppfattas 

(Björkqvist 2012).  

Validitet handlar om de externa egenskaperna som kan påverka 

undersökningens tillförlitlighet och kontrollerar att studien undersöker det 

som det är tänkt att den ska undersöka. Det finns olika sätt att få fram denna 

pålitlighet och beroende på vilken typ av undersökning som utförs så kan vissa 

mätas medan inte kan det. (Björkqvist 2012). Eftersom vi har valt att göra en 

kvalitativ undersökning är det svårt att avgöra om studien är tillförlitlig då de 

inte går att mäta. Detta på grund av att vi har gjort intervjuer där 

franchisetagare har fått beskriva sina tankar och uppfattningar utifrån sig 

själva. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi våra intervjuer med franchisetagarna och enkäterna från 

kundundersökningen på våra utvalda mäklarkontor. Vi kommer att dela upp avsnittet i 

två delar, företagsperspektivet och kundperspektivet.   

4.1.  Företagsperspektiv 

Företagsperspektivet kommer att delas in i tre kategorier baserade på 

gemensamma teman sammanställda av frågorna i intervjuguiden
1
.  

4.1.1.  Kontorets fysiska utformning 

Kontorets fysiska utformning är den del av empirin som handlar om hur 

franchisetagarna har tänkt och gjort när de bestämt hur kontoret skulle 

utformas. Ingen av de tillfrågade hade fått några direktiv från sina 

huvudkontor men alla svarade att de fått förslag och inspiration från bland 

annat andra kontor för att lättare komma på idéer till deras egen utformning. 

Något som alla huvudkontor verkar ha tryckt på och tyckt var viktigt att 

informera sina franchisetagare om var hur de ville att logotypen skulle 

framträda på kontoren och i vissa fall även var den skulle finnas. Då 

anledningarna till undersökningen var att ta reda på mer om en mäklarbyrås 

kontorsmiljö så var vi nyfikna på vad franchisetagarna faktiskt tyckte om sina 

kontor. De flesta var nöjda men sa att det alltid finns saker som kan ändras för 

att få det ännu bättre och att det är en process som liknar den när ens egna 

hem ska inredas, det tar tid för att få det helt rätt. Vi var även intresserade av 

att veta om de tänkt på något speciellt när de utformade sin kontorsmiljö. En 

av franchisetagarna hade tänkt speciellt på hur alla de anställda skulle få plats i 

lokalen och att det var viktigt att det fanns bra förvaring. Alla var överens om 

att funktionella möbler och justerbara skrivbord och stolar var viktigt för allas 

trevnad.  

“Vettiga skrivbord som är höj och sänkbara, vettiga stolar och så vidare. Så 

att det funkar rent hälsomässigt att jobba” Respondent 5 

Att miljön skulle vara ljus var också något som de flesta av franchisetagarna 

hade tänkt på. En av respondenterna sa att de hade tänkt på både materialval, 

färger och ljussättningen när de flyttade in i sin lokal och då anpassade den 

efter sig själva. Att de anställda skulle kunna kommunicera med varandra var 

också något som den här respondenten tyckte var viktigt och de åtgärdade 

                                                 
1
  Bilaga 1 - Intervjuguide 
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detta genom att utforma ett öppet kontorslandskap. Några av franchisetagarna 

hade även tänkt extra mycket på ljudnivån och haft detta i åtanke när de till 

exempel valt golvmaterial. En av franchisetagarna beskrev den viktigaste 

aspekten av kontorets utformning som känslan kunden får när de kommer in 

på kontoret: 

“Ett kontor ska vara ljust och det ska vara ganska rymligt och det ska vara 

så att när folk öppnar dörren ska de känna ´oj här kändes det bra´” Respondent 5 

Vi ville även veta vilket element i deras kontorsdesign som de tyckte var 

viktigaste och på detta svarade en av franchisetagarna: 

“Första intrycket när de kommer in, eftersom folk gör en bedömning på några 

sekunder bara, oavsett om det är av en människa eller hur det ser ut någonstans.” 

Respondent 2 

4.1.2.  Marknadsföring och kundpåverkan 

I detta avsnitt har vi sammanställt delarna av intervjuerna om marknadsföring 

och kundpåverkan då vi anser att dessa har vissa samband. Vi började med att 

i denna del fråga om mäklarföretagen tycker att kontorets utformning är en 

viktig del i marknadsföringen för dem och om de använde kontoret aktivt i sin 

marknadsföring. 

Några av franchisetagarna svarade att de använde kontoret som ett verktyg i 

sin marknadsföring genom att använda det som en skyltningsplats för de 

objekt de hade ute till försäljning. En av franchisetagarna sa att eftersom de 

tycker att kontoret är deras ansikte utåt så brukar de använda insidan av sitt 

kontor för att ta bilder som de sedan använder i en del av sitt 

marknadsföringsmaterial.  Respondenterna nämnde även att läget på kontoret 

var något som var viktigt då de tyckte att det var en viktig aspekt av 

marknadsföringen av sitt kontor men en av franchisetagarna sa dock att de 

tycker att:  

”Kontoret inte är lika viktigt nu och att det tappat fokus” Respondent 5 

Respondenten sa dock att de kanske skulle börja använda sitt kontor mer 

aktivt i marknadsföringen när de renoverat men att de just nu tyckte att 

internet var den viktigaste marknadsföringskanalen. En av franchisetagarna 

poängterade att trots att de inte använde sitt kontor i sin marknadsföring mer 

än som skyltningsplats så använder de kontoret i ett senare skede och med 

inriktning på de redan existerande kunderna. När vi frågade en av 
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respondenterna från Karlstad om vikten av kontoret i marknadsföringen 

svarade den: 

“En del är det absolut och då är det allt från var kontoret ligger, vilken typ 

av skyltfönster man har, vad man har för skyltar i sina skyltfönster, hur det ser ut när 

kunder kommer in också, så klart är viktigt, att det ser fräsch, och städat och prydligt ut är 

viktigt, att man har ändamålsenlig lokal är absolut viktigt” Respondent 4 

Vi ville även veta om franchisetagarna trodde att kunderna påverkades av 

miljön på kontoret och på vilket sätt de trodde att kunderna påverkades. Vi 

undrade även om de skulle vilja ändra något på mäklarkontoret för att ändra 

påverkan som de trodde att kontoret hade på kunderna. 

Alla franchisetagare var eniga om att kontoret hade en påverkan på kunderna 

men motiverade det på lite olika sätt. En av franchisetagarna från Karlstad 

beskrev det bland annat så här: 

“En sådan sak att du tas emot av en reception och att det är någon som ser 

dig direkt och inte kommer in på ett kontor fullt utav människor och undrar om vem som 

ska ta hand om mig nu då” Respondent 1 

En av de andra franchisetagarna från Karlstad tyckte att det var väldigt viktigt 

att kontoret kändes proffsigt, tryggt och säkert och trodde att ett kontor som 

är slarvigt troligtvis ger kunden ett dåligt intryck och ger denne en dålig känsla 

i magen vilket kan göra den osäker till att välja en mäklare från det kontoret. 

En av de andra franchisetagarna framhöll att de tyckte att en städat kontor var 

något som skulle kunna påverka kunderna och ville att kunden skulle känna sig 

positivt bemött och få en ”schysstkänsla”. En annan trodde att kunderna 

kunde få en viss känsla för vilken sorts kontor det är när de kommer in och en 

av de andra sa något liknande och sa att denne trodde att kunderna 

undermedvetet får vissa förväntningar beroende på vilken typ av kontor de 

kommit in på. 

När vi frågade om de skulle vilja ändra något på kontoret för att ändra 

påverkan på sina kunder svarade en av respondenterna från Karlstad att det är 

svårt att göra något i nuläget men att om de fick mer yta så skulle de kunna ha 

en mötesplats eller utställningsplats istället för att ha arbetsplatser vid fönstren 

i lokalen. En av de andra franchisetagarna från Karlstad ville förändra sitt 

skyltfönster för att locka in fler kunder och hade därför beställt en tv som de 

tänkt ha i fönstret för att kunna förmedla olika budskap samt lägga upp sina 

objekt. Den tredje respondenten från Karlstad svarade att de inte riktigt visst i 
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nuläget vad de skulle kunna förändra men tyckte inte att de skulle nöja sig då 

det alltid finns något som kan bli bättre. En av de andra respondenterna hade 

redan stora planer på att göra om hela kontorets utformning för att få en 

bättre känsla och layout vilket de då menade skulle kunna ändra påverkan 

deras nuvarande kontor hade på kunderna. 

4.1.3.  Servicescapes dimensioner 

I den här delen av empirin har vi sammanställt svaren från intervjuerna om 

servicescapes dimensionerna som vi ställde till franchisetagarna. Frågorna 

utgick från de olika delarna av servicescape från teoriavsnittet och handlade 

bland annat om hur de gjorde sina färgval, om de skulle spela musik eller inte, 

val kring deras möblering och om de tänkte på den estetiska och funktionella 

delen av kontoret vid utformningen. Vi började med att fråga om 

franchisetagarna brukade spela musik på sina kontor och på det svarade en 

respondent att då de försökt att sänka ljudnivån på kontoret så ville de inte 

tillföra mer ljud i arbetsmiljön men att det kanske skulle vara trevligt att ha i 

receptionen. I motsats till den första respondenten svarade både den andra 

och tredje respondenten att de brukar spela musik på kontoret. Den andra 

respondenten sa att de alltid spelar musik medan den tredje franchisetagaren 

svarade att de brukar stänga av när det är kunder på kontoret eller sänka 

volymen. Både den fjärde och femte respondenten sa att de inte brukar spela 

musik inne på kontoret men den fjärde sa även: 

“Jag tror det är bra med musik men jag vet inte om det är bra i ett sånt här 

öppet landskap, om man blir störd eller inte, men det är säkert olika från person till 

person” Respondent 4 

Respondenten sa även att de brukar ha det på visningar för att skapa stämning. 

Anledningen till att den femte respondenten inte har musik på kontoret är för 

att denne tror att det kanske är något som inte riktigt passar i en miljö där 

människor kommer för att koncentrera sig på något väldigt viktigt och försöka 

ta stora beslut. 

På frågan om färgval svarade en att de anpassat sina färgval efter en vacker 

tegelfasad de har inne på kontoret och att valet gjordes för att inte störa 

effekten av fasaden. Detta ledde till att de valde ljusa och neutrala färger och 

mjukade upp detta med lite mönster i mötesrummen och fina björkdetaljer 

och växter. De hade även tänkt på uppdelningen av kontoret med hjälp av 

olika golvmaterial, där de hade mattor i mötesrum och vid arbetsplatserna 
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medan de hade marmor där emellan som en tydlig markering. En av 

respondenterna från Karlstad hade i sina färgval en specifik stil som de ville 

uppnå vilket påverkade deras val. Stilen de ville uppnå var stilrent och fräscht 

och då de inte gillade för mycket färg så använder de mycket vitt för en ljus 

och ”clean” känsla. Här svarade en av de andra respondenterna att de hade ett 

tydligt mål med färgsättningen, att tydligt visa sin grafiska profil och på så sätt 

framhäva sin logotyp. Den fjärde respondenten ville ha en relativt modern 

färgsättning och valde därför vitt och grått som färgskala. Då den femte 

respondenten tagit över sin kontorslokal från banken och de ännu inte haft 

tillfälle att anpassa kontoret efter sina egna önskemål så har de inte gjort några 

val gällande färgsättningen. 

Vi frågade även om de estetiska och funktionella valen vid utformningen och 

om de gjorde dessa val för kunden eller för de anställdas skull. Den första 

respondenten sa att de gjorde en avvägning mellan kunderna och de anställda 

då de tyckte att kontorets utformning måste fungera för de som är där varje 

dag men även för de som bara är där någon timme. De tänkte speciellt på att 

dämpa ljudnivån för en trevlig miljö, sköna stolar och anpassningsbara 

arbetsplatser. Den andra respondenten tog hänsyn till de anställda i första 

hand för att skapa en bra arbetsmiljö men påpekade att de såklart även tagit 

hänsyn till sina kunder eftersom de tycker att det är viktigt hur det känns när 

de kommer in på kontoret. Den tredje respondenten tänkte på de estetiska och 

funktionella valen så gott det gick och utgick ifrån både de anställda och 

kunderna. En annan respondent svarade: 

“Ja men absolut, vi utgår ju från funktion, så klart, att vi har en funktion 

som vi vill få ut, vi vill ju ha ex antal skrivplatser utifrån arbetssituationen” Respondent 4  

Respondenten svarade även att de ville att det skulle kännas som en bra 

arbetsplats och att de därför utgått från de som arbetar där. Den sista 

respondenten å sin sida kunde tyvärr inte svara på frågan då de bara tagit över 

lokalen men de har planer på att inom en snar framtid göra om sitt kontor och 

kommer då att ta hänsyn till dessa saker. 

Den sista frågan vi ställde berörde möbleringen av kontoret och hur de tänkt 

angående storlekar och former. Med mindre skrivbord med mer förvaring och 

med utgångspunkt i de anställdas behov så har den första respondenten tänkt 

mycket på möbleringen. Den andra respondenten tänkte främst på att alla 

anställda skulle få plats inne på kontoret vilket gjorde att de anpassade sina 

möbelval efter detta.  Den tredjes tanke med möbleringen utgick ifrån både 
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kunderna och de anställda och att det skulle passa båda. En av respondenterna 

från Karlstad tänkte som de andra på att det skulle vara funktionellt för de 

anställda och ville precis som den första respondenten att de skulle få plats 

med de saker som är nödvändiga för den dagliga verksamheten. Ur estetisk 

synpunkt så ville de framför allt att det skulle kännas välkomnande för de som 

besöker kontoret. Tanken som den sista respondenten hade med möbleringen 

var att den skulle vara funktionell för de anställda med höj och sänkbara 

skrivbord men att tanken inte gått så mycket längre än då de som tidigare sagt 

tänkt göra om. Något respondenten dock nämner att de ska tänka mer på vid 

renoveringen är att det ska finnas förvaringsutrymme. 

4.2. Kundperspektiv 

Här har vi bearbetat empirin från kundundersökningarna och i Bilaga 2 kan ni 

läsa mer om frågorna i enkäten
2
. 

4.2.1.  Kontorets fysiska utformning  

I detta avsnitt har vi sammanställt alla frågor från enkäten som handlar om 

kontorets fysiska utformning. En fråga var att kunden skulle beskriva 

mäklarkontoret de befann sig på och här beskrev de flesta att mäklarkontoren 

var ljusa och moderna. Många påpekade att mäklarkontoren hade nyare stil 

och beskrev dem som fräscht. Två beskrev även mäklarkontoren med öppet 

kontorslandskap med genomtänkt miljö samt att det var luftigt. Några svarade 

att det var ungdomligt och beskrev att det var en trevlig atmosfär med ett 

trevligt bemötande samt trevlig receptionspersonal. Andra personer som 

genomförde enkäten beskrev miljön som neutral och tyckte att det var lite stel 

miljö. Det var även en som tyckte att lyhört mellan rummen. En annan 

beskrev mer möbleringen i mäklarkontoren och beskrev att det fanns ett ovalt 

mötesbord, stolar, att det var avslappnande och kändes tryggt. En fråga bestod 

av en skala från ett till fem där de fick svara hur viktigt kontorets utformning 

var för kundernas uppfattning och alla tyckte att mäklarkontorets utformning 

var viktig för uppfattningen om mäklarföretaget. En följdfråga ställdes där 

kunderna fick förklara vad det var de tyckte var viktigt i mäklarkontorets 

utformning och här fick vi väldigt varierande svar. Några tyckte att det var 

viktigt att det var inbjudande och att det var luftigt, öppna ytor för att det ska 

vara lätt att ta sig runt på kontoret. Några svarade att det är viktigt med ett 
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seriöst intryck. En tyckte att mäklarkontorets utformning skulle se bra ut mot 

kund med snygg skyltning och snygga prospekt.  

Många av respondenterna av enkäten tyckte det var viktigt att kontoret var 

snyggt, väl underhållet, rent och luktade gott. En av respondenterna tryckte 

speciellt på att en professionell framtoning var avgörande för dennes 

uppfattning av mäklarföretaget. Två tycker att det är viktigt med trevlig 

personal som gör att företaget blir trovärdigt och trevligt att ha att göra med 

och en tycker att bemötandet och tillgängligheten är viktigt. Vi valde även att 

fråga hur kunderna uppfattade mäklarkontoren i sin helhet för att se vilka 

faktorer som de tänkte på i mäklarkontorets fysiska miljö. Här svarade de 

flesta att de uppfattade mäklarkontoret som ljust och trevligt. Några 

uppfattade kontoret som välkomnande, seriöst och proffsigt. Det fanns några 

få som tyckte att mäklarkontoret var stilrent, uppfattade kontoret som 

serviceinriktat och att anställda verkade noggranna. Vissa beskrev att kontoret 

gav dem en känsla av trygghet, att det var öppet, modernt, snyggt och positivt.  

4.2.2.  Marknadsföring och kundpåverkan  

I detta avsnitt så ställde vi en fråga om i fall kunderna tyckte att 

mäklarkontorets utseende var en viktig faktor vid valet av mäklarföretag. Då 

detta var en fråga som endast säljare skulle besvara, eftersom det är de som har 

möjlighet att välja kontor vid försäljning, så var det färre som svarade på 

frågan och endast tre som tyckte att det var viktigt. En följdfråga ställdes för 

att de skulle kunna svara på vilket sätt det var viktigt och här svarade de att 

placeringen av mäklarkontoret var viktigt. De tyckte även att det var viktigt 

med snygga mäklare och att kontoret var fräscht. Att kunderna inte tyckte att 

mäklarkontoret var viktigt vid valet av mäklarföretag tyder på att det inte är i 

detta skede som kontoret är viktigt utan att det inte är det förrän i ett senare 

skede som kontoret är av vikt.  

4.2.3. Servicescape dimensioner  

I detta avsnitt fick respondenterna beskriva kontorets utformning djupare 

inom de olika servicescape dimensionerna. Här fick de bland annat beskriva 

mäklarkontorets ljussättning där många beskrev kontorets ljussättning utifrån 

faktorer som påverkade ljuset. Till exempel att det var öppet, fanns stora 

fönster, en öppen planlösning och att det fanns många ljuskällor och vita 

väggar. Många svarade även att det fanns mycket lampor och att de flesta 

kontoren hade en ljus miljö, någon påpekade även att de tyckte att det var en 
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ljus miljö i ett rum som saknade fönster. Det fanns respondenter som beskrev 

ljuset mer beskrivande, till exempel att det var ett blåaktigt och kallt ljus, eller 

att ljussättningen var varm med en vit ton.  

I nästa fråga ville vi att de skulle beskriva mäklarkontorets färgsättning och i de 

flesta kontoren fick vi svaret att det var vita väggar. Alla svarade även att 

färgsättning på mäklarkontoret var vit och en del beskrev färgsättningen som 

ljus och neutral. Några respondenter uppmärksammade blåa och gröna inslag i 

kontorets färgsättning. En beskrev en fondvägg som var svart och vit på ett av 

mäklarkontoren. En beskrev kontoret utförligare genom att beskriva att det 

var vitt och svart på väggar, golv och att de flesta möblerna också var svarta 

och vita samt att det fanns inslag av ljusa trädetaljer. Ännu en respondent var 

utförlig i sin beskrivning och beskrev kontorets färgsättning med att det var 

ljusa färger, vita väggar, mönstrade fondväggar och en mörk matta på golvet. 

Vi frågade även om beskrivningar på mäklarkontorets möblering, inredning 

och layout där vi fick väldigt varierande svar. Vi fick några intressanta svar och 

det var två som sa att de observerade att det var nivåskillnader på kontoret, 

mycket ljus, fönster samt glaspartier. Andra respondenter observerade att det 

var fräscht, modern stil och att det såg “nytt” ut och att det ”ser ut som de 

anlitat stylister” . De flesta svarade att det var fräscht, snyggt och snygga 

möbler på mäklarkontoret.  

Vi fick även något annorlunda svar där några ansåg att möbleringen/layouten 

var modern, de beskrev kontoret som öppet kontorslandskap och lade märke 

till möbleringen där de såg soffgrupper, fåtöljer, marmor, sten, blommor, ett 

ovalt vitt bord med grå stolar runt och träfärgade skåp. En tyckte att 

möbleringen fyllde sitt syfte, var rent, helt och fräscht och att det var stilrent 

och enkelt. Det var tre stycken som påpekade att det fanns en fin och mysig 

soffgrupp, att det var snygg skyltning och bra placering av kontoret samt att de 

fanns utmärkelser på väggarna i form av tavlor som utmärkte sig på 

mäklarkontoren.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys och våra resonemang kring vår teori och 

resultaten från vår empiri. Analysen kommer att struktureras efter rubrikerna från 

företagsperspektivet och kundperspektivet i empiriavsnittet. Innehållet i kategorierna 

kommer att analyseras utifrån båda perspektiven och kopplas samman med teori. 

5.1. Kontorets fysiska utformning  

I tidigare avsnitt har vi nämnt att kontorets fysiska omgivning påverkar 

människors uppfattning av kontoret (Ornstein 1989) och det är därför viktigt 

för mäklarföretagen att veta hur de ska gå tillväga vid utformningen av 

kontoren för att tillfredsställa kunderna. Här framkom det att inga direktiv 

från företagens huvudkontor funnits, mer än hur logotypen ska framträda och 

detta har lett till att franchisetagarna har utformat sina kontor på egen hand 

efter tycke och smak. Det franchisetagarna tyckte var viktigt vid utformningen 

var att alla de anställda skulle få plats i lokalen, det skulle finnas bra förvaring, 

mindre möbler som var höj och sänkbara av ergonomiska skäl samt att det 

skulle vara ljust. Avsaknaden av direktiv tycker vi förmedlar en känsla av att 

kontorets utformning är oviktig för huvudkontoret och att det bara är 

företagets logotyp som är viktig. Även tidigare forskning har uppmärksammat 

att ledningen fokuserat mer på hur de ska utveckla företagets resurser och 

anställdas kompetens men glömt bort den fysiska miljön (Jiung-Sheng & Haw-

Ji 2011). Detta tycker vi är anmärkningsvärt då vi har observerat i flera studier 

hur en miljö kan påverka kunderna och de anställa samt att denna effekt kan 

färga av sig på åsikten som kunder och anställda får av mäklarföretaget (Kim 

& Moon 2009; Grönroos & Kauppinen-Räisänen 2015). En fel uppfattning på 

grund av tjänstemiljön kan leda till en negativ helhetsbild av företaget och 

medföra ett sämre rykte för företaget. Det är därför viktigt för 

franchisetagarna att vara medvetna om kunders emotionella och känslomässiga 

reaktioner som kan uppstå på grund av den fysiska miljön (Namasivayam & 

Mattila 2007). Vi tror inte att de är medvetna om begreppet servicescape men 

att de använder en del av de olika dimensionerna vid utformningen av den 

fysiska miljön då de utgår ifrån sig själva och sina behov men att de saknar 

förståelse för vilken påverkan den kan ha på deras kunder och anställda. 

Franchisetagarna har tänkt på funktionaliteten och layouten vid utformningen 

och har då valt ett öppet kontorslandskap. Detta har de valt för att de anställda 

lättare ska kunna kommunicera med varandra om arbetet och Kamarulzaman 

et al. (2011) konstaterar att detta ökar samverkan mellan de anställda vilket 

leder till en mer effektiv arbetsmiljö.  
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Även i kundundersökningen var det många som uppmärksammade det öppna 

kontorslandskapet och beskrev miljön som luftig med öppna ytor vilket de 

tyckte medförde att det blev lättare att ta sig runt på kontoret samt att det gav 

ett inbjudande intryck. Tidigare forskning har även visat på att kunder som 

upplever att de har mer eller mindre plats i en omgivning kan uppfatta miljön 

som trång eller luftig och kan då känna antingen ett obehag eller 

tillfredsställelse (Newman 2007). Detta verkar alla franchisetagarna ha löst 

genom att ha separata mötesrum där möten med kunderna sker för att undvika 

att kunderna känner obehag. Kamarulzaman et al. (2011) påpekar att öppna 

kontorslandskap är ett bra sätt att utforma kontor för att öka produktiviteten 

men franchisetagarna har i vissa fall valt att göra separata arbetsrum för att 

avskilja sig från omgivningen då en del tyckts störas av ljudnivån i ett öppet 

kontorslandskap. Detta är intressant för oss då teorin inte stämmer överens 

med resultat från empirin. Franchisetagarna har där påpekat att de är många 

anställda på en liten yta vilket kan upplevas som trångt och bidra till den höga 

ljudnivån vilket kan tolkas som att denna utformning inte alltid är optimal. 

Även ur kundernas perspektiv har det framkommit att mäklarkontoren 

uppfattats som lyhörda. En franchisetagare har valt att dämpa ljudnivån 

genom att lägga heltäckningsmatta medan andra inte gjort något speciellt för 

att åtgärda den. Eftersom ljud är en del av servicescape är det bra att 

franchisetagare faktiskt tänkt på detta och försökt åtgärda ljudnivån så mycket 

som möjligt.  

5.2. Marknadsföring och kundpåverkan 

I förköpsfasen kan kunder tycka att det är svårt att utvärdera tjänster och de 

kommer därför använda den fysiska omgivningen för att utvärdera tjänstens 

karaktär och kvalité (Newman 2007). De flesta av kunderna i vår 

kundundersökning tyckte inte att kontoret hade någon betydelse för deras val 

av mäklarföretag i förköpsfasen men de beskrev senare att de tyckte att 

kontoret hade betydelse för deras uppfattning av mäklarföretaget. En av 

franchisetagarna sa i intervjun att: “Kontoret inte är lika viktigt nu och att det 

tappat fokus”. Detta tycker vi är intressant då teorin inte stödjer vårt resultat 

om att kontorets utformning inte är viktig vid val av mäklarföretag i 

förköpsfasen men har en betydelse i ett senare skede. Inom marknadsföring 

kan den fysiska miljön ha en större nytta i andra branscher än i 

mäklarbranschen när det gäller kunders val av en tjänsteleverantör. 

Franchisetagaren konstaterade att kunderna inte valde mäklare genom 

kontoren utan att de använde internet för att söka information om företaget. 
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Eftersom internet har en stor påverkan på valet av företag anser vi att den 

fysiska utformningen inte har en betydelse i förköpsfasen. Trots detta tycker vi 

att mäklarkontoren bör tänka mer på den fysiska miljön dels för att väcka 

uppmärksamhet hos kunderna som passerar kontoren och dels för att de 

kunder som de redan har ska känna sig tillfredsställda med sin 

tjänsteupplevelse. Här påverkar kontorets utformning i ett senare skede med 

kunden då kunder som spenderar sin tid på kontoret omedvetet eller medvetet 

kommer observera miljön och bilda sig en uppfattning som påverkar deras 

känslor för tjänsteföretaget (Kim & Moon 2009).  

Vi anser att detta kan stämma och att ett bra underhållet servicescape är viktigt 

för att kunden ska kunna prata gott om företaget och faktiskt känna sig 

bekväm med företaget. Detta har även framkommit i vår kundundersökning 

där kunderna tyckte att det var viktigt att det var ordning och reda, snyggt och 

rent på kontoret för att det ska ge ett bra intryck. Franchisetagarna höll med 

kunderna om att det var viktigt med ordning på kontoret och en sa att de 

trodde att kunderna kunde få en dålig känsla i magen om kunden besökte ett 

kontor som såg slarvigt eller oprofessionellt ut. Vi tycker att det är viktigt med 

en fysisk miljö som är väl utformad och sticker ut då vi tror att det kan hjälpa 

mäklarföretagen att differentiera sig från andra mäklarföretag. Detta kan leda 

till att människor bli nyfikna och uppmärksammar det och därför vill inleda en 

interaktion med företaget. Något som franchisetagarna i vår undersökning gör 

för att sticka ut är att använda sitt kontor som skyltningsplats och lägger tid på 

att utforma sin marknadsföring i sitt skyltfönster. En av franchisetagarna 

använder även insidan av sitt kontor till annat marknadsföringsmaterial men vi 

tycker att alla franchisetagare borde kunna göra mer med sin marknadsföring. 

De få kunderna som svarade att kontorets utformning var viktig vid deras val 

av mäklarkontor tyckte att placeringen av kontoret var en viktig faktor. 

Placeringen av kontoret var något som även franchisetagarna hade tagit extra 

hänsyn till när de valde kontorslokal vilket får oss att tro att det är 

betydelsefullt för både kunderna och mäklarföretagen med ett bra läge.  

5.3. Servicescape dimensioner  

I intervjuerna med franchisetagarna så frågade vi om de brukade spela musik 

på kontoren och det vara bara två som sa att de gjord det. De andra som inte 

gjorde det svarade att det var på grund av att de inte ville tillföra mer ljud i sin 

miljö där de tyckte att det redan var tillräckligt med ljud. En franchisetagare sa 

att de inte trodde att det passade i en miljö där kunderna ville koncentrera sig 
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på det viktiga mötet som de var där för. Vi håller med dem båda om att det 

kan finnas vissa miljöer eller tillfällen då musik inte är passande då 

franchisetagare och kunder tidigare i studien påtalat ljudnivån i övrigt. En av 

franchisetagarna nämnde att de skulle kunna tänka sig att ha musik i sin 

reception och det tror vi skulle vara den enda passande platsen för det. Ingen 

av kunderna i undersökningen hade någon kommentar på musiken i miljön 

men detta tror vi kan bero på att ingen musik spelades medan kunderna var 

där eller att de inte uppmärksammade den. I forskningen som vi använt i 

teorin så har den sagt att beroende på vilken typ av musik så kan det påverka 

kunderna att uppfatta och beskriva miljön i termer som överens stämmer med 

känslorna och egenskaperna som de förknippar med musiken (Yamasaki et al. 

2015). När kunderna skulle beskriva mäklarkontoren så var det mest använda 

ordet ljust, både för att beskriva ljussättningen och färgsättningen. Vi undrade 

vad de definierade som ljust men då vissa av dem beskrev att kontoren var vita 

med få inslag av andra färger så har vi antagit att deras definition av ljust 

innebär vitt. Även vi observerade att mäklarkontoren var till stor del vita. De 

beskrev även ljussättningen som antingen kallt eller varmt på kontoren och 

den fördelningen stämmer överens med teorin (Yildirim et al. 2007). 

Franchisetagarna ville även de att kontorsmiljön skulle vara ljus och stilren 

vilket vi tolkar som att kunderna och franchisetagarna har samma definition av 

ljust. Vi skulle tycka att mäklarföretagen skulle kunna använda fler färger då 

det visats i vår teori att kunder påverkas olika av olika färger och att vitt inte 

alltid har en positiv påverkan (Jalil et al. 2012). Något som vi sett utifrån teorin 

att företag måste tänka på är att inte blanda för många färger för att detta kan 

göra det rörigt och medföra att kunderna inte kan koncentrera sig i miljön 

längre och detta är något som en av franchisetagarna i alla fall tycker att 

kunderna borde kunna göra (Jalil et al. 2012).  

5.4.  Aesthetic labour 

I vår studie har vi stött på fenomenet ”aesthetic labour” som är en del av 

marknadsföringen och handlar om att personalen är en del av den fysiska 

miljön och kan påverka intrycket som kunden får av företaget. Eftersom 

franchisetagarna och mäklarna är anställda och genomför tjänsten så ingår de i 

den fysiska miljön som kunder kan göra bedömningar av (Wirtz et al. 2007). I 

vår kundundersökning var det en kund som poängterade att vid val av 

mäklarkontor var det viktigt med snygga mäklare, vilket vi tolkar som att 

personen tycker att ett välvårdat yttre ger en känsla av exempelvis 

professionalism, och detta anser vi vara en viktig faktor att undersöka vidare 
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inom servicescape. I en tidigare studie inom “atmosopherics” har den tredje 

dimensionen en annan innebörd än Bitners tredje dimension (Yildirim et al. 

2007). Yildirim et al. (2007) tar upp sociala faktorer som en dimension där de 

anställda och kunder ingår som en del i omgivningen. Vi tycker att detta är ett 

intressant fenomen som ingen i vår servicescapeteori har tagit upp men som 

kan påverka kundernas uppfattning och intryck av personen som utför 

tjänsten. Då tjänsteprocessen kräver interaktion mellan kunderna och de 

anställda så anser vi att de anställdas utseende och beteende behöver 

undersökas vidare ihop med servicescape för att kunna avgöra hur stor vikt 

kunderna tycker att detta har vid sin utvärdering av tjänsten. Vi anser att det 

kan vara viktigt att undersöka ämnet då kunderna ofta väljer mäklare och inte 

företaget när de vill uppfylla sina behov. Till exempel så tror vi att en mäklare 

som är klädd i trasiga eller smutsiga kläder kommer ge kunderna ett negativt 

intryck och detta kan göra att kunderna uppfattar företaget negativt.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer våra slutsatser att presenteras utifrån analysen. Här kommer även 

förslag till framtida forskning att ges och begränsningar i vår undersökning att 

presenteras. 

Syftet med uppsatsen var att belysa begreppet servicescape och mer specifikt 

att undersöka hur franchisetagare utformar och underhåller servicescape och 

att få förståelse för hur kunderna uppfattar servicescape på ett mäklarkontor. 

En slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att huvudkontoren till 

mäklarföretagen inte gett några direktiv för den fysiska utformningen av 

kontoren utan överlåtit denna till franchisetagarna. Franchisetagarna har utgått 

från de anställda vid utformningen av sina kontor men försökt att ha kunderna 

i åtanke då de vill att det ska fungera för både anställda och kunder. I 

undersökningen framkom det att några av franchisetagarna verkade tycka att 

vissa delar av servicescape var viktigare än andra då de tagit hjälp av 

utomstående experter för att utforma dessa delar. Alla franchisetagarna i 

undersökningen använde de olika delarna av servicescape men något som vi 

konstaterat är att de inte verkar vara medvetna om den effekt som deras val 

kan ha på kunderna även om de är medvetna att kunderna blir påverkade av 

miljön. Vi tycker att de behöver tänka mer på effekten då det framkom att de 

flesta kunder tyckte att de vita kontoren var ljusa och fräscha så var det ändå 

en som tyckte att det kändes stelt. Av detta drar vi slutsatsen att miljön kan ha 

olika påverkan på olika kunder och att valen måste vara noga genomtänkta.  

Utifrån kundperspektivet har vi kunnat dra slutsatsen att kunder inte tycker att 

tjänstemiljön har någon inverkan vid valet av mäklarföretag. Att kunder inte 

väljer mäklarföretag i förköpsfasen utifrån den fysiska miljön kan styrka 

franchisetagarnas argument om att de väljer att främst fokusera på de anställda 

vid utformningen då de kan vara medvetna om att kunderna inte grundar sina 

val på kontorets utformning. Vi har dock kunnat dra slutsatsen om att 

omgivningen är en viktig aspekt för kundernas uppfattning av mäklartjänsten 

och något som påverkar deras känslor för tjänsteföretaget. Detta gör i längden 

att kontorets fysiska miljö kan ha en betydelse för kundens åsikter om 

mäklarföretaget och leda till både positiva och negativa följder för 

mäklarföretaget då kunderna pratar om sin upplevelse, bra som dålig. Därför 

anser vi att franchisetagarna bör tänka mer på kunderna vid utformningen av 

kontoret eftersom det påverkar kunderna i ett senare skede då kunden har en 
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tendens att uppfatta och bedöma tjänsteutförandets kvalité utifrån den fysiska 

utformningen.  

En annan slutsats vi har kommit fram till i vår uppsats är att vi ur 

marknadsföringssynpunkt anser att den fysiska miljön är viktig, då det är 

viktigt att ha en bra utformning som kan gynna både befintliga kunder och nya 

kunder och som differentierar mäklarföretaget från andra mäklarföretag. Trots 

att ett tjänstutförande har genomförts och kunden är nöjd med resultatet så 

anser vi att med en väl underhållen fysisk miljö så kommer det att tillfredsställa 

kunden ytterligare vilket då leder till att kunden pratar gott om sin 

tjänsteupplevelse och om företaget.  

Då vi kunnat dra slutsatsen att den fysiska miljön inte har någon avgörande 

påverkan i förköpsfasen så tror vi att det kan gynna mäklarföretagen att arbeta 

mer med servicecape då kunder i undersökning beskriver att de upplever 

kontoren som professionella och moderna utifrån den fysiska miljön. Detta 

tyder på att den fysiska miljön skapar intryck på människor om 

mäklarföretaget och kan resultera i positiva följder. Så även om det inte är 

avgörande för kunderna i sitt val av mäklare den gången så kan det vara det 

som avgör nästa gång då de minns de intryck och de känslor som de fick av 

mäklarföretaget förra gången.  

6.1. Förslag till vidare forskning 

Något som vi märkte i våra undersökningar var att kunderna tog hänsyn till 

mäklarnas utseende och de intryck de fick av dem i vissa av sina svar och detta 

tycker vi skulle behöva undersökas mer för att kunna fastställa hur mycket de 

anställda påverkar uppfattningen av servicescape. Vi tycker därför att framtida 

forskning borde fokusera på aesthetic labour i samband med forskning om 

servicescape i kontorsmiljöer för att undersöka hur intryck av till exempel 

professionalism och trygghet skapas.  

Vi tycker även att en annan del av servicescape, så kallad e-servicescape, borde 

undersökas i mäklarbranschen för att fastställa om denna har någon inverkan 

vid val av mäklare då vi sett att det traditionella servicescape inte har det. Vi 

stötte på fenomenet under vårt teoriletande men valde att inte undersöka 

denna del i vår uppsats och rekommenderar framtida forskning att undersöka 

fenomenet vidare. Vi föreslår även att framtida forskning ska undersöka 

fenomenet i bland annat en större skala och med andra metodval för att 
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undersöka vilka resultat detta skulle ge jämfört med de som framkommit i vår 

studie.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Direktiv för utformning 

1. Har du fått några direktiv från huvudkontoret om hur kontoret ska utformas? Vilka 

var dessa direktiv? (Om nej, hur bestämde ni hur det skulle se ut?) 

Kontorets utformning 

2. Vad tycker du om kontorets utformning? 

3. Har ni gjort om på kontoret sen du började? Vad har ni gjort om? 

4. Tänkte ni på något speciellt på när ni utformade kontoret? (Olika element) 

5. Vilka är de viktigaste elementen tycker du? 

6. Är det något som ni tycker saknas? 

7. Har ni planer på att inom en snar framtid förändra något i kontorets miljö? 

Marknadsföring 

8. Är kontorets utformning en viktig del i marknadsföringen? På vilket sätt?  

9. Använder ni kontoret aktivt i er marknadsföring? (Hur gör ni det?) 

Kundpåverkan 

10. Tror ni kunderna påverkas av miljön på kontoret?  

11. På vilket sätt tror ni att de påverkas? 

12. Är det något ni skulle ändra på för att ändra påverkan på era kunder? 

Servicescape dimensioner 

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

14. Hur gjorde ni ert färgval för kontoret? 

15. Tänkte ni på det estetiska och funktionella när ni utformade kontoret? Eller bara 

det ena? och för vem gjorde ni de valen, för er eller kunden? 

16. Hur har ni tänkt med möbleringen, former och storlekar? 
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Bilaga 2 - Kundundersökning 
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