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Abstrakt 
 

Syfte och forskningsfrågor	

Studiens syfte är att undersöka hur servicelandskapet på traditionella caféer kan påverka 

de olika sinnena och kundens upplevelser. Syftet är också att kunna påvisa vad som kan 

anses vara unikt i servicelandskapet för traditionella caféer. Studien ska även undersöka 

vilka faktorer och värdegrunder som kan förstärka konkurrenskraften för traditionella 

caféer på marknaden. Forskningsfrågan som vi har valt formuleras följande:	

• Hur kan traditionella caféer utveckla sitt servicelandskap för ökad 

konkurrenskraft, med stöd av sinnesorienterad marknadsföring? 

	

Metod	

Studien är utformad utifrån en kvalitativ studie som har en kombination av deduktiv och 

induktiv ansats, som också benämns abduktiv ansats. Det empiriska materialet är insamlat 

på ett strategiskt sätt och innefattas av sex semistrukturerade intervjuer.   	

	

Slutsatser	

Studiens resultat har påvisat att sinnesmarknadsföringen har en stor betydelse för 

servicelandskapet. Om sinnena tillsammans med servicelandskapets stil och tema 

överensstämmer med varandra kan det leda till en starkare upplevelse och kvalité för 

kunden. Studien har vidare visat att flexibiliteten och tillgängligheten av 

servicelandskapet kan appliceras i serviceprocessen för att stärka konkurrenskraften på 

marknaden. 	

 

Nyckelord	

Sinnesmarknadsföring, servicelandskap, konkurrenskraft, cafémiljö, traditionella caféer, 

varumärkesidentitet	
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Abstract	
 

Purpose and research question	

The purpose of this thesis is to investigate how the servicescape in traditional cafés can 

affect the different senses and the customers experience. The purpose is also to 

demonstrate what could be unique in the servicescape of traditional cafés. The thesis will 

also examine various factors and value bases which can strengthen the competitiveness 

for traditional cafés on the market. The research question we have chosen to examine is 

following:	

• How can traditional cafés develop their servicescape to strengthen their 

competitiveness, with support of multisensory marketing? 

 

Method	

This research is developed from a qualitative study which has a combination by deductive 

and abductive approach. The empirical material is collected on a strategic way and 

contains six semi structured interviews.  	

 

Conclusions	

The result of the research has proven that multisensory marketing is by considerable 

importance to the service scape. If the senses together with the servicescapes style and 

theme is consistent with each other, it can lead to a stronger experience and quality for 

the costumer. The research has also shown that the flexibility and availability of the 

servicescape can be applied in the service process to strengthen the competitiveness on 

the market.	

 

Keywords	

Multisensory marketing, servicescapes, competitiveness, café environment, traditional 

cafés, brand identity.	
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel ska skapa en översikt av problemområdet för läsaren. Vidare 

presenteras syftet och forskningsfråga som utformats för den här studien. Avslutningsvis 

kommer kapitlet redogöra för studiens avgränsningar följt av relevanta förklaringar.  

 

1.1 Bakgrund 

Fikakulturen i Sverige och det svenska ordet fika innebär ofta att människor samlas och 

tar en paus över en kopp kaffe och gärna med någon typ av tillbehör. Det finns en lång 

tradition i Sverige när det gäller kaffedrickande som sträcker sig tillbaka ända till 1700-

talet (Sundin, 2016). Till en början innebar fika att man träffades över en kopp kaffe i 

hemmet. Det var inte förens i början på 1900-talet som fika i hemmet blev mindre vanligt 

och ersattes senare istället med kaffehus, det som vi idag kallar caféer (Griberg, 2018). 

Det dyker ständigt upp nya caféer i Sverige och det finns idag en mängd olika att välja 

mellan. Enligt SCB (2018) ökade cafeérnas försäljningsvolym med 4.6 procent mellan år 

2017 och 2018.  	

	

Caféer är i dagens samhälle en samlingsplats och en del av den svenska traditionen 

(Sundin, 2016). Då det inte finns så mycket tidigare forskning om caféer anser vi att det 

finns ett gap där vi är intresserade att undersöka servicelandskapet i cafévärlden. Bland 

annat har vi kaffekedjor som Starbucks, Espresso house, Wayne’s coffee och Coffehouse 

by George som har dykt upp i Sverige under de senaste åren (Griberg, 2018). Dock finns 

det också mer traditionella caféer som inte tillhör någon kedja. Istället arbetas det utifrån 

den gamla fikatraditionen med fokus på dryck såsom kaffe och gärna med egenbakade 

bakverk som tillbehör (Sundin, 2016). 	

	

Då antalet caféer ständigt ökar (SCB, 2017), är det viktigt som företag att sticka ut 

gentemot konkurrenterna genom att utveckla servicelandskapet och stärka varumärket 

(Bitner, 1992; Keller, 1993). Begreppet servicelandskap som redogörs av Bitner (1992), 

förklaras som utformningen av den fysiska miljön samt servicepersonalens egenskaper 

som karaktäriserar tjänsten i sammanhanget. Harris och Ezeh (2008) styrker detta och 

menar att forskare använder olika begrepp för att beskriva servicelandskapet. Vissa caféer 

väljer därför att nischa in sig på en viss tidsepok eller genre för att på så sätt sticka ut samt 

locka till sig kunder av preferens. Bitner (1992) menar att det är särskilt viktigt för 
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tjänsteföretag att leverera en bra helhetsupplevelse i servicelandskapet genom att skapa 

en bra image. Vidare förklaras vikten av att använda servicelandskapet för att påverka 

konsumenternas serviceupplevelse och uppfattning av ett företag. 	

	

Underhill (2010) skriver att som företag är det viktigt hur man lägger fram sin 

marknadsföring, inte minst när det kommer till på vilket sätt som produkterna visas upp 

för kunderna. Ett sätt att utveckla sin marknadsföring är att studera hur konsumenternas 

köpbeteende ser ut. Vidare beskriver Underhill (2010) att det finns flera påverkande 

faktorer för varför, hur, var och när människor gör som de gör exempelvis öppnar många 

caféer upp för uteservering när sommaren närmar sig. Detta gör att det finns fler platser 

att fika på vilket i sin tur kan leda att fler konsumenter väljer att fika. 	

	

Hultén (2014) menar att förutom att differentiera sig på marknaden så behöver företag 

även bidra med sensorisk och emotionell upplevelse för att påverka kundernas 

uppfattningar och skapa en positiv bild av företaget. Detta kan utföras exempelvis genom 

att stimulera konsumentens emotionella sidor och aktivera de fem mänskliga sinnena, 

syn, lukt, smak, känsel och hörsel. I cafémiljö kan exempelvis servicelandskapets interiör 

och dofter från kaffe och bakverk stimulera de olika sinnena och bidra till emotionell 

respons från konsumenterna. Babin, Chebat och Michon (2004) förtydligar att 

konsumenter betraktar olika atmosfäriska stimuli utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket 

innebär att de inte uppfattar sinnena var för sig utan får ett helhetsintryck av det som 

upplevts. Vidare menar författarna att ett enda sinne som stimuleras kan påverka 

konsumentens upplevelse av hela servicelandskapet.	

 

1.2 Problemdiskussion 

Forskning och användning av sinnesmarknadsföring har utvecklats alltmer och blivit en 

viktig del i företags marknadsföringsstrategier (Hultén, 2014).  Konsumenter upplever 

och påverkas olika utifrån de fem sinnena: syn-, ljud-, lukt-, känsel- och smak. Hultén 

(2014) menar att sinnesmarknadsföring erbjuder kunderna en mer djupare och 

personligare upplevelse av ett varumärke. Vidare förklaras att sinnesupplevelser påverkar 

konsumenten och är ett resultat av olika händelser som inträffar i omgivningen, där olika 

stimuli kan ge en positiv, neutral eller negativ effekt på individens upplevelse och 

respons. Genom att använda sig av dem fem sinnena i marknadsföringen kan ett företag 
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skapa en varumärkesidentitet som konsumenterna kan relatera till utifrån personlighet, 

identitet och livsstil (Hultén, 2014). 	

	

Ett exempel på ett företag som jobbar mycket med sinnesupplevelser är den 

världsetablerade kaffekedjan Starbucks som jobbar mycket med att aktivera alla sinnena 

hos sina kunder. De använder sig bland annat av kaffedofter och har noga valt ut hur ljuset 

och färgerna ska se ut för att maximera kundupplevelsen (Wilson, Zeithaml, Bitner och 

Gremler, 2016). Starbucks skriver själva på sin hemsida att när man kommer till deras 

kaffehus ska man förvänta sig mer än bara kaffe. De har förutom kaffe även teer, bakelser 

och bakgrundsljud som är noga utvalt för att ge den bästa upplevelsen. Starbucks har 

blivit ett samlingsställe för socialisering och arbete, precis som man i Sverige använder 

sig av caféer (Starbucks, 2018). Wilson et al. (2016) förklarar att användningen av flera 

perspektiv som Starbucks har är viktigt för att kunna få ett så bra servicelandskap som 

möjligt. Däribland handlar det inte enbart om att aktivera sinnena för att få kunderna att 

köpa mer som det ofta är i marknadsföringen, utan att allting annat runtomkring såsom 

servicemiljö, varumärkesidentitet och värdegrund kan vara minst lika viktigt för att skapa 

en förbättrad kundupplevelsen och öka konkurrenskraften på marknaden (Hultén, 2014; 

Grönroos, 2015). 	

	

Förutom att sinnesmarknadsföring är betydelsefull när det gäller marknadsföring av 

tjänster  beskriver Wilson et al. (2016) vikten av servicelandskapet och dess utformning. 

Servicelandskapet innefattas av hur miljön är utformad, hur den ser ut vid 

konsumtionstillfället av tjänster och hur den upplevs av konsumenten. Vidare förklaras 

att servicelandskapet handlar om både exteriör och interiör. Utformningen av caféer och 

dess servicelandskap har därmed också en påverkan på kundens upplevelse och om dem 

väljer att återkomma eller inte. Det finns däremot inte särskilt mycket befintlig forskning 

angående ämnet som handlar om just cafémiljöer och hur caféer kan använda sig av 

servicelandskapet för att förbättra konkurrenskraften med stöd från sinnesorienterad 

marknadsföring. Vidare anser Hultén (2014) att en av de större utmaningarna när det 

gäller utformningen av servicelandskapet, är att ha förståelse och kunskap om vilka 

sinnen som är mest betydelsefulla och hur de ska appliceras för att resultera i en positiv 

kundupplevelse. 	
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Turley och Milliam (2000) förklarar att kunderna påverkas av olika faktorer i en 

servicemiljö som kan leda till en av två möjliga responser, närmande eller avvikande. En 

positiv respons av en servicemiljö kan därmed leda till att en kund stannar längre och 

upptäcker mer, medans en negativ effekt istället leder till ett undvikande beteende. Vidare 

presenterar Turley och Milliam (2000) fem olika variabler som kan användas för att dela 

upp servicelandskapet: exteriör, interiör, layout och design, poäng med köp och 

dekoration samt mänskliga faktorer. Dessa variabler kan användas av företag som ett 

ramverk för att identifiera och skräddarsy lämpliga atmosfäriska stimuli för att 

kommunicera en önskad bild av varumärket och servicelandskapet. I cafémiljöer kan 

detta vara intressant att undersöka eftersom vi kan se hur de idag arbetar med atmosfäriska 

stimuli och vad som kan förbättras utifrån dessa variabler. Problemet är att det idag inte 

finns så mycket tidigare forskning på caféers servicelandskap och detta kan därmed vara 

intressant att undersöka djupare för ökad förståelse inom området. 	

	

Keller (1993) anser att företag behöver arbeta med att stärka sitt varumärke för att ska 

kunna positionera sig på marknaden och öka sin konkurrenskraft. Kapferer (2012) 

redogör för begreppet varumärke som företagets vision som driver skapandet av 

produkter och tjänster under dess namn. Vidare förklaras att varumärkets vision och 

kärnvärden kallas för varumärkesidentitet. Grönroos (2015) förklarar vikten av att 

marknadsföra sig och att bygga upp ett starkt varumärke för att stärka relationerna 

gentemot kunder. Brakus, Schmitt och Zarantonella (2009) förtydligar och förklarar 

vikten av att skapa en varumärkesupplevelse som påverkar kundernas tillfredsställelse, 

lojalitet och personliga associationer till företaget. Traditionella caféer behöver därför nå 

ut till kunderna genom att marknadsföra sitt varumärke för att konkurrera med andra 

caféer och kaffekedjor på marknaden. När det gäller konkurrens och positionering 

redogör Kapferer (2012) för varumärkesidentitet och varumärkespositionering som två 

viktiga verktyg. Författaren menar att företag behöver specificera varumärkets unikhet 

och värde för att konkurrera på marknaden. 	

	

En undersökning gjord av Wang, Deng och Ji (2018) studerar olika cafékulturer lokalt 

och globalt. Författarna redogör för riktlinjer och insikter i marknadsföringsmetoder som 

kan implementeras på caféer och internationella kaffekedjor. Vidare förklaras att företag 

kan använda sig av olika tematekniker för att skapa en viss bild eller erfarenhet för att 

konstruera en varumärkesupplevelse. Wang et. al. (2018) förklarar också att dessa teman 
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baseras på faktorer som ingår i servicelandskapet, såsom interiör och exteriör.  Denna 

studie av Wang et. al. (2018) är relativt ny och det finns inte så mycket tidigare forskning 

som behandlar just cafémiljöer och hur dessa kan utvecklas till det bättre. Det är därmed 

intressant att studera hur caféer kan förändra eller applicera faktorer inom 

servicelandskapet för att förbättra konkurrenskraften. 	

	

Kjeldgaard och Ostberg (2007) menar att det i konsumtions- och varumärkeskulturer 

tenderar att finnas en gemensam skillnad när det gäller konkurrerande lokala varumärken. 

Vidare förklaras vikten av att definiera sitt varumärke för att skapa konkurrenskraft. 

Thompson och Arsel (2004) förtydligar och menar att konkurrerande 

varumärkesetableringar uppstår på grund av globala varumärken som konkurrerar med 

de mindre lokala varumärkena. I Kalmar finns det några kaffekedjor som etablerat sig 

och det är därmed intressant att undersöka hur de traditionella cafeerna påverkats när det 

gäller konkurrens på marknaden.	

	

Efter våra efterforskningar kring området caféer, har det annars inte framkommit så 

mycket tidigare forskning när det gäller caféers servicelandskap och sinnenas betydelse. 

Det valda ämnet är därmed intressant att undersöka för att skapa en djupare förståelse 

kring hur traditionella caféer kan förbättra sitt servicelandskap genom 

sinnesmarknadsföring. Utifrån tidigare nämnda forskningsstudier om cafékultur och 

varumärkeskonkurrens på marknaden, vill vi även skapa en djupare förståelse för vad 

som är unikt för respektive cafémiljö. Traditionella caféer kan behöva konkurrera med 

större kaffekedjor som Starbucks, vilket gör det intressant att studera hur traditionella 

caféers servicelandskap kan utvecklas när det gäller varumärkesidentitet och 

varumärkeskonkurrens.	

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Tidigare diskussion visar att det finns olika faktorer som påverkar och som bör stämma 

överens för att skapa en positiv kundupplevelse i ett servicelandskap. Människor träffas i 

cafémiljöer för att exempelvis fika, arbeta eller bara för att umgås över en kopp kaffe. 

Därför är det intressant att undersöka olika traditionella cafeér i Kalmar för att se hur de 

idag arbetar med servicelandskapet och för att ge förslag till förbättringar som kan utföras 

för en bättre kundupplevelse. Förutom servicelandskapets utformning och 

påverkningsfaktorer vill vi även undersöka hur caféer kan stärka sitt varumärke med med 
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stöd av sinnesorienterad marknadsföring. Detta anser vi intressant då det inte finns 

mycket tidigare forskning inom ämnet när det gäller cafémiljöer och arbetet med att stärka 

konkurrenskraften. 	

	

Utifrån ovanstående problemdiskussion och problemformulering har vi kommit fram till 

följande forskningsfråga:	

	

• Hur kan traditionella caféer utveckla sitt servicelandskap för ökad 

konkurrenskraft, med stöd av sinnesorienterad marknadsföring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur servicelandskapet på traditionella caféer kan 

påverka de olika sinnena och kundens upplevelser. Syftet är också att kunna påvisa vad 

som kan anses vara unikt i servicelandskapet för traditionella caféer. Studien ska även 

undersöka vilka faktorer som kan stärka varumärket och dess konkurrenskraft för 

traditionella caféer på marknaden. 	

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

- Vårt fokus i detta arbete kommer att ligga på traditionella caféer som har eget 

konditori eller mestadels bakar själva.  

- Vi har valt att endast undersöka caféer i Kalmar utifrån ett företagsperspektiv. 

- Studien kommer endast att undersöka självständiga caféer som inte är anslutna till 

någon större kedja, vi benämner dessa traditionella caféer. Traditionella caféer i 

den här undersökningen innebär också att man erbjuder dryck och att caféet 

mestadels bakar och tillagar det som säljs själva.  

	

Begreppen café och konditori är inte helt skilda från varandra. Vi vill förtydliga att den 

enda skillnaden i stort sätt är vad som läggs störst fokus på inom försäljningen. Caféer 

har ett större fokus på dryck, såsom kaffe och te, tillsammans med något form av tilltugg 

(NE, 2018a). Konditorier lägger istället fokus på lite finare bakverk och serveras gärna 

med en kopp kaffe eller annan dryck (NE, 2018b). 	
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2 Metod  
Syftet med metodkapitlet är att redovisa våra olika metodval och redogöra för 

tillvägagångssättet i studien. Vidare kommer vi i kapitlet bland annat förklara och 

motivera för metodval, datainsamling, urval och kunskapsprocessen. 

 
2.1 Metodval 

2.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2017) nämner två olika typer av forskningsmetoder: kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Patel och Davidson (2011) förklarar att skillnaden mellan 

dessa forskningsmetoder är hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 

information som samlats in. Olsson och Sörensen (2011) menar att en kvantitativ 

forskningsmetod används när man arbetar med hård data, det vill säga när arbetsmaterialet 

är siffror. Vidare förklarar författarna att en kvantitativ metod syftar till att förklara och 

beskriva mätresultatet och att man använder sig av ett utifrånperspektiv. Patel och 

Davidson (2011) redogör för kvalitativ forskningsmetod och menar att det istället handlar 

om mjuka data exempelvis i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Olsson 

och Sörensen (2011) förtydligar och menar att en kvalitativ forskningsmetod innebär ett 

inifrånperspektiv, där forskarens värderingar och erfarenheter är hjälpmedel. Kvalitativ 

forskningsmetod innebär oftast verbala analyser och data beskrivs i ord istället för siffror 

(Patel och Davidson, 2011). 	

	

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie för att undersöka konsumenters upplevelse i 

cafémiljöer. Kvalitativ forskningsmetod innebär också att det finns ett tolkande synsätt 

där vikten läggs till stor del på hur individer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten 

(Bryman och Bell, 2017). Detta förtydligas av Taylor, Bogdan och Devault (2016) som 

menar att det centrala i kvalitativ forskning är att förstå människor utifrån deras 

referensramar och uppleva den verklighet som de upplever. Vidare menar författarna att 

kvalitativ forskning innebär att det studeras och skapas förståelse för hur människor ser 

på saker. Eftersom vi  genomfört intervjuer med caféansvariga, har vi haft möjlighet att 

skapa förståelse för hur de tolkar och beskriver sina verkligheter inom cafébranschen. 

Vidare har vi utfört en kvalitativ studie med djupgående intervjuer vilket har skapat oss 

en uppfattning och en djupare förståelse för hur caféer idag arbetar med 

sinnesmarknadsföring i det fysiska servicelandskapet och vad som kan förbättras för att 

skapa konkurrensfördelar på marknaden. Studien har också hjälpt oss att få en förståelse 
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för intervjurespondenternas perspektiv och uppfattning av cafémiljöer. Fördelen med en 

kvalitativ metod är således att vi har fått en uppfattning av cafébranschens verklighet, 

vilket är det vi har undersökt i den här studien. Denna metod ansåg vi även mest lämplig 

då vårt syfte var att besvara vår forskningsfråga. Vi  har därmed undersökt vad som är 

unikt för respektive cafémiljö och hur deras arbete kan förbättras med hjälp av 

sinnesmarknadsföring för ökad konkurrenskraft. Bryman och Bell (2017) förklarar att den 

kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse, vilket är exakt det vi har gjort i vår 

undersökning. 	

 

2.1.2 Abduktiv ansats 

Enligt Bryman och Bell (2017) innebär en kvalitativ metod i huvudsak att man har ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där teoribildning är en stor del 

i forskningen. Induktiv ansats beskrivs av Yin (2011) som motsatsen till deduktiv ansats 

genom att dessa har olika sätt att växla mellan data och begrepp. Detta styrks av Alvehus 

(2013) som förtydligar att deduktiv ansats innebär att man utgår ifrån befintlig teori för 

att vidare undersöka ett problem och pröva detta mot det insamlade empiriska materialet. 

Vidare beskriver författaren att induktiv ansats betyder att man drar generaliserbara 

slutsatser utifrån det empiriska materialet, det vill säga man utgår från exempelvis 

intervjuer och resultat när det dras teoretiska reflektioner och får fram nya teorier. 

Alvehus (2013) redogör för svårigheter att enbart använda sig av ren deduktion eller ren 

induktion i en studie. Vidare menas det blir problematiskt när det kommer till 

tolkningsprocessen. Det är svårt att påstå att en tolkning utförs oberoende av en forskare 

eller att göra en tolkning helt utan teoretisk förståelse (Alvehus, 2013). 	

	

När forskaren istället växlar mellan teori och empiri för att successivt skapa förståelse 

kring ämnet kallas detta för abduktiv ansats (Bryman och Bell, 2017). Detta innebär att 

vi i vår studie utgått från ett deduktivt angreppssätt, då vi undersökt befintliga teorier och 

begrepp som en utgångspunkt i studien. På detta vis har vi fått en förkunskap för ämnet 

innan vi började med insamlingen av det empiriska materialet. Därefter har studien växlat 

till ett induktivt angreppssätt vid insamlingen av det empiriska materialet i form av 

intervjuer. Intervjuguiden har utformats med öppna och neutrala frågor för att på så vis 

inte påverkas av vår tidigare förkunskap inom ämnet och för att inte påverka 

respondenternas svar.  	
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Eftersom vi i den här studien har valt att arbeta parallellt med att samla in empiri och 

teori, ansåg vi att en abduktiv ansats lämpade sig bäst. En fördel med abduktiv ansats är 

att som forskare under studiens gång har möjlighet att ändra riktning (Patel och 

Davidsson, 2003). Det betyder att forskaren inte är bunden att följa en exakt metod. Detta 

har gjort att vi kunnat vara flexibla och anpassningsbara under utförandet av intervjuerna 

och vi hade möjlighet att förbättra dem delar som vi ansett som svaga. Detta arbetssätt 

har gett oss möjligheten att under arbetets gång förbättra och utveckla teorier och 

insamlad data för en starkare studie. 

  

2.2 Datainsamling och urval 

Vi har utfört sex intervjuer på olika caféer i Kalmar och under tidens gång har vi samlat 

in relevant och befintlig teori. Ritchie och Lewis (2003) förklarar att det finns en skillnad 

mellan naturligt förekommande och genererade data. Vidare menar författarna att 

naturligt förekommande data är exempelvis när observationer utförs medan genererade 

data samlas in genom djupgående intervjuer. Ritchie och Lewis (2003) anser att forskaren 

bör välja mellan dessa utifrån vilken data som belyser och bäst tillgodoser 

forskningsämnet.  Detta är relevant då vi har utfört djupgående intervjuer i vår 

undersökning eftersom vi ansett att dessa kommer belysa vårt forskningsämne på bästa 

sätt. Vi har intervjuat personal på de olika caféerna och utgått från företagets perspektiv 

när vi utfört den här studien. Datainsamlingen i den här undersökningen har utgått från 

både primär- och sekundärdata. Bryman och Bell (2017) redogör för sekundärdata som 

redan befintlig material. Vidare förklaras primärdata som det som forskaren samlar in för 

det aktuella ändamålet. I vår studie innefattas vår primärdata av de intervjuer som utförts 

medan sekundärdata är det vi samlat in i form av befintlig data såsom artiklar, litteratur 

och statistik. Sekundärdata som samlats in till den här studien är främst litteratur, artiklar 

och statistik som varit relevant för det vi undersökt. 	

	

Vi har i den här studien valt att använda ett målstyrt urval, vilket Bryman och Bell (2017) 

förklarar som ändamålsstyrt urval. Detta innebär att vi har valt att strategiskt välja ut 

deltagare som varit relevanta för studiens ändamål. I vårt fall har vi valt att intervjua olika 

ansvariga och chefer på olika caféer i Kalmar eftersom vårt syfte är att undersöka deras 

cafémiljöer. Patton (2002) förtydligar ändamålsenligt urval och menar att syftet är att 
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välja de individer som på bästa sätt belyser det forskningsområde studiens ska undersöka. 

Vi har valt ut intervjupersoner som vi ansett besitta mest kunskap över det ämne som 

undersökts och för att hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. Utifrån vårt syfte och 

forskningsfråga har vi tagit kontakt med sex olika caféer i Kalmar. De personer som 

kontaktats var antingen chefer, ägare eller ansvariga. Detta har gett oss en bredare bild 

över deras verksamheter och vi har enklare kunnat utvisa tydliga likheter och skillnader 

dem emellan. 	

	

Vi har kontaktat totalt tio olika caféansvariga som vi ansett passande utifrån begreppet 

traditionella caféer i Kalmar. Intervjupersonerna har kontaktats via telefon där vi 

presenterat vårt syfte och frågeställning. Då det varit mycket turister som kommit och 

studenttider har vi totalt fått ihop sex intervjuer med olika caféer som ägt rum i Kalmar 

och på Öland. Fyra stycken av våra intervjuer har spelats in och de resterande två har 

antecknats samt godkänts av intervjupersonerna. 	

	

Nedan kommer en presentation av intervjupersonerna:	

• Emma Norrbom, Caféansvarig på Ekelunds Konditori, Kalmar (Personlig 

intervju, 2018-05-02) 

• Tina Hansson, Ägare av Kullzénska caféet, Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-

03) 

• Rabea Holzfurtner, Ägare av OAS café, Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-14) 

• Britt Karlsson, Chefsassistent på Mormors stenugnsbageri och kaffestuga, 

Öland/Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-16) 

• Liselott Sjögren, Caféägare på Hamnkafét, Kalmar (Personlig intervju, 2018-05-

02) 

• Camilla Karlsson, Delgrundare av Påryds lantcafé, Kalmar (Personlig intervju, 

2018-05-03) 

 

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Bryman och Bell (2017) påstår att när det gäller insamling av kvalitativ data så är 

intervjuer något som ofta används inom kvalitativ forskning på grund av sin flexibilitet. 

Förutom flexibilitet, förklarar Bryman och Bell (2017) att intervjuer inom kvalitativ 

forskning är mindre strukturerade och lägger istället en större vikt på generella 

formuleringar och frågeställningar.  Vidare förklaras att intervjuer inom kvalitativ 
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forskning lägger större fokus på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Yin 

(2011) förtydligar och förklarar att kvalitativa intervjuer inte följer ett strikt manus utan 

fungerar istället som ett samtal eller diskussion mellan forskaren och intervjupersonen. 

Vidare klargörs att kvalitativa intervjuer består av öppna frågeställningar där 

intervjupersonen har möjlighet att ge ett så rättvist svar inom ämnet. Fördelen med en 

kvalitativ intervju är att forskaren får en bättre förståelse för intervjupersonens 

erfarenheter och kognitiva processer. Syftet i kvalitativ forskning handlar just om att 

avbilda intervjupersonens perspektiv på en komplex social värld. Bryman och Bell (2017) 

framhåller att semistrukturerade intervjuer kan utföras för att få en djupare förståelse och 

kunskap i ett specifikt fall. Vidare har vi ansett att denna intervjuform var mest lämplig 

för denna studie då vi velat ha ett öppet förhållningssätt med fokus på intervjupersonernas 

egna ord och perspektiv. Vi har i vår studie utfört intervjuer med ägare och chefer på sex 

olika caféer i Kalmar för att täcka respektives syn på den fysiska cafémiljön, 

sinnesmarknadsföring samt varumärket. 	

	

Anledningen till att vi valt denna intervjuform var att vi fick välja ut de huvudteman i 

intervjudiskussionen som passade vår forskningsfråga bäst. Det gav oss även möjligheten 

att ställa följdfrågor för att skapa djupare förståelse kring caféernas perspektiv. Eftersom 

vi utfört personliga intervjuer med respektive caféansvarig fick vi en djupare bild kring 

deras syn på servicelandskapet och betydelsen av sinnena som konkurrensfördel. 

Intervjuerna gav oss också en bild av hur de arbetar med sinnesmarknadsföring och hur 

de skiljer sig gentemot konkurrenter vad gäller olika differentieringsfaktorer. 

Utformningen av intervjufrågorna har varit väldigt breda då vi inte velat ställa för ledande 

frågor utan få ett så rättvist svar och resultat som möjligt. Istället har vi valt att vara 

flexibla under intervjun och därmed använt oss av följdfrågor för att få djupare eller 

tydligare svar. Vi har valt att utforma en intervjuguide vilket underlättat vårt arbete, då vi 

fick bättre kontroll under intervjuns gång. Intervjuguiden har utgått från olika teman som 

skapat struktur och gett oss översikt på vilka områden som besvarats och vilka eventuella 

följdfrågor som kunnat ställas. Under tiden som de personliga intervjuerna utförts, har det 

gett oss möjlighet att upptäcka eventuella brister och därmed kunnat stärka 

intervjufrågorna för bättre resultat till analysen.	

 



  
 

12 

2.2.2 Operationalisering och Intervjuguide 

Operationalisering handlar inom kvalitativ forskning om att översätta de begrepp som 

upptäckts i den använda litteraturen. Operationalisering betyder vidare att informationen 

samlas in i verbal eller numerisk form (Patel och Davidsson, 2011). Den här studien är 

kvalitativ och det innebär därmed att informationen som är insamlad är i verbal form och 

beskrivs utförligare i bilaga 2. Patton (2002) anser att en intervju ska vara 

semistrukturerad och att frågorna som ställs bör följa en intervjuguide. Fejes och 

Thornberg (2015) styrker detta och menar att intervjuguiden ska innehålla ett antal teman 

med frågor som stödjer det som studien ska undersöka. 	

	

Utifrån det område som har undersökts i den här studien kom vi fram till följande riktlinjer 

för intervjuguiden: 	

	

• Förklara vilken betydelse den fysiska miljön har för kundens upplevelse. 

• Beskriv hur de olika sinnena kan användas i cafémiljöer. 

• Redogör för varumärkets betydelse angående positionering och konkurrenskraft. 

	

Varje del i intervjuguiden innehåller ett flertal punkter som fungerat som stöd till våra 

intervjuer (se bilagor). 	

	

2.3 Kunskapsprocessen 

2.3.1 Studiens arbetsprocess 

Intresset för denna studien har väckts tidigt i samband med kurser som vi läst tidigare 

inom service management och sinnesmarknadsföring. Vi har redan från början vetat om 

vilka ämnen som vi varit intresserade av men inte exakt hur vi skulle utforma och arbeta 

fram studien. Det första seminariet med Leif Rytting har gett oss vägledning och bidragit 

till vårt val om att det var servicelandskap och sinnesmarknadsföringens betydelse som 

vi ville studera i den här undersökningen. Efter diskussionsseminariumet hade vi bestämt 

oss att det var cafémiljöer som vi fokuserar på och därmed kunde insamlingen av befintlig 

teori påbörjas. Insamlingen av teori har gett oss en bredare förståelse för ämnet och ökat 

vår kunskap för arbetets utformning framåt. Vi har valt caféer eftersom fika är något alla 

gör och för att det idag går att arbeta, studera eller umgås på ett café. Dessutom finns det 

ett antal caféer i Kalmarområdet, vilket har väckt ett intresse av att undersöka vad som 

gör varje café unikt. Efter ett antal diskussioner kring ämnet har vi kommit fram till 
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frågan: Hur kan traditionella caféer utveckla sitt servicelandskap för ökad 

konkurrenskraft, med stöd av sinnesorienterad marknadsföring?	

	

Efter att ha kommit fram till syfte och forskningsfråga har arbetet fortsatt deduktivt med 

att samla in befintlig teori. Efter att ha samlat in teori har vi förstått att ämnet även 

innefattas av konkurrenskraft och värdeskapande. Detta har gjort oss medvetna om att 

även teori inom varumärke skulle komma att bli intressant och vad som gör att caféerna 

faktiskt klarar sig gentemot sina konkurrenter. Vi blev medvetna om att vi behövde samla 

in befintlig teori även om varumärkesidentitet, varumärkespositionering och 

värdeskapande. Under insamlingen av befintlig teori, insåg vi ganska snabbt att behövde 

samla in empiri och valde därför att börja boka in intervjuer med olika caféer i Kalmar. 

Fortsättningsvis arbetade vi efter ett induktivt synsätt och fokuset hamnade på 

intervjuerna och att samla in empiri att utgå ifrån. Efter ett antal telefonsamtal till olika 

caféer, lyckades vi få tag på sex deltagare som kunde ställa upp i intervjuer. När vi samlat 

in det empiriska materialet fortsatte arbetet med att utveckla vår teoretiska referensram 

och vi kunde därmed anpassa våra teorier utifrån empirin. Flertalet forskare förklarar att 

när det växlas mellan deduktion och induktion kallas detta för abduktion (Bryman och 

Bell, 2016; Olsson och Sörensen, 2011; Fejes och Thornberg, 2015; Patel och Davidson, 

2011; Alvehus, 2013). 	

	

I en kvalitativ studie kommer analysen efter insamlingen av det empiriska materialet. När 

alla intervjuerna genomförts fortsatte arbetet med transkribering. Transkriptionen 

beskrivs av Alvehus (2013) som ett första steg i analysen där inspelningar av intervjuer 

förvandlas till text. De intervjuer som spelats in i den här studien har godkänts av 

intervjurespondenterna och de som inte spelats in har istället transkriberats och godkänts 

i efterhand. Analysen i den här studien har därmed utgått från vår insamlade empiri och 

avslutningsvis har vi kommit fram till våra slutsatser och praktiska implikationer samt 

förslag på fortsatt forskning.	

 

2.3.2 Tolkning av intervjuer 

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativ forskning innebär att det finns ett tolkande 

synsätt där vikten läggs till stor del på hur individer uppfattar och tolkar den sociala 

verkligheten. Eftersom vi arbetar med en kvalitativ studie innebär det att den utgår från 

tolkning och uppfattning av den information vi fått av respondenterna. Vidare påpekar 
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Bryman och Bell (2017) att valet av forskningsdesign ska skapa en struktur och fungera 

som vägledning av hur en särskild metod ska användas samt hur den insamlade datan ska 

analyseras. I den här studien arbetade vi deduktivt med teori, för att sedan vid insamlingen 

av empirin övergå till ett induktivt angreppssätt. Detta innebär att vi börjat insamlingen 

av teori men att vi i slutändan utgått ifrån insamlad empiri i form av intervjuer. Vi har 

utfört intervjuer på sex olika caféer och vi har också lagt stor vikt på att komma väl 

förberedda och pålästa inför varje intervju för att på bästa sätt kunna föra en djup och 

öppen diskussion med respondenterna. Våra intervjufrågor har utformats på ett öppet vis 

för att få ut så mycket egna erfarenheter och tolkningar från respondenterna som möjligt. 	

	

Fejes och Thornberg (2015) förklarar hermeneutik och menar att det handlar om att tolka 

och förstå olika fenomen. Det kan vidare användas för att förmedla upplevelser av olika 

fenomen som i vårt fall caféets värld. Författarna menar att hermeneutik är lämpligt att 

använda i studier där man vill få fram deltagarnas egna upplevelser av ett fenomen och 

där de får ett större utrymme att bestämma själva vad de vill berätta om. Olsson och 

Sörensen (2011) framhåller att hermeneutiken innebär att forskaren utgår från sin egna 

förståelse. Det innebär att tolkningen inom hermeneutiken styrs av ens egna erfarenheter 

och kunskaper. Patel och Davidson (2011) förklarar att när man utgår från hermeneutiken, 

försöker forskaren se helheten i det forskningsproblem som studeras. Vidare framhålls att 

hermeneutiken ställer helheten i relation till delarna och växlar mellan dessa för att få 

fram en så fullständig förståelse som är möjligt.	

	

I den här studien har vi försökt få en uppfattning hur caféer tänker och arbetar med sitt 

servicelandskap idag och vilken betydelse de olika sinnena har för ökad konkurrenskraft. 

Vi ansåg därför att hermeneutiken kan ge oss värdefull inspiration vidare i vårt arbete och 

med tolkning av den insamlade empirin. Eftersom vi utifrån våra egna erfarenheter och 

kunskaper har tolkat och analyserat respondenternas svar ser vi oss själva som ett verktyg 

i arbetet med tolkningsprocessen. Då vi har haft möjligheten att växla mellan olika 

synvinklar, både vår egen men även intervjupersonens synvinkel, så har vi fått fram en 

bra förståelse för det problem som studerats. För oss var det viktigt att vi under 

intervjuerna, kom fram till en gemensam förståelse och helhet över det som diskuterats 

för att få en så rättvis bild av informationen som möjligt. Vi har förstått att alla 

respondenter satt på olika erfarenheter och kunskap eftersom de arbetar på olika caféer. 

Vi har också tagit hänsyn till deltagarnas ålder, position och tidigare erfarenheter från 
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andra yrken då vi ansett att detta kunde påverka svaren. Från början har vi vetat att vi satt 

på tidigare kunskap inom vårt forskningsområde men att vi även behövt en utökad 

förståelse för att utvecklas. Eftersom vi samlat in relevant teori tidigt i vårt arbete och 

påbörjat intervjuerna har det gett oss ett bredare kunskapsområde. Detta har också gett 

oss en bättre förståelse för helheten och de delar som behövts för att uppnå vårt syfte och 

svara på vår forskningsfråga. 	

 

2.4 Trovärdighet och äkthet 

Det finns två kriterier för bedömning av kvalitativ och kvantitativ forskning och det är 

reliabilitet och validitet (Bryman och Bell, 2017). Däremot föreslår författarna två andra 

kriterier för bedömning av kvalitativ forskning, nämligen trovärdighet och äkthet. Den 

största orsaken till att dessa kriterier anses lämpa sig bättre, är eftersom reliabilitet och 

validitet endast möjliggör för en absolut bild av den sociala verkligheten. Istället anser 

Bryman och Bell (2017) att det ska finnas många fler möjliga beskrivningar av 

verkligheten. 	

	

Lincoln och Guba (1982) delar in trovärdighet i fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet innebär att det är säkerställt 

att studien utförts i enlighet med de regler som finns och att resultatet meddelas till dem 

som deltagit i undersökningen. Detta för att resultatet ska stämma överens med 

respondenternas verklighet på ett korrekt sätt (Bryman och Bell, 2017). Överförbarhet 

inom kvalitativ forskning innebär att producera fylliga redogörelser med detaljer som 

förser andra personer med informationen. Denna data eller information ska stödja andra 

att bedöma hur pass överförbara studiens resultat är till en annan miljö (Bryman och Bell, 

2017). Vidare beskrivs pålitligheten som motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ 

forskning. Bryman och Bell (2017) förklarar begreppet pålitlighet som ett sätt att bedöma 

en undersökning utifrån ett granskande synsätt. Det innebär att att man granskar och 

säkerställer alla processer i studien såsom val av intervjupersoner, formulering av 

forskningsfrågor och analys av data och så vidare. Det sista delkriteriet inom trovärdighet 

är konfirmeringen. Konfirmering innebär att det går säkerställa att all forskning gjorts 

korrekt och att forskaren agerat i god tro. Det innebär att inte låta sina värderingar eller 

teoretiska bakgrund påverka utförandet av slutsatserna i en undersökning (Bryman och 

Bell, 2017). 	
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Den här undersökningen har genomförts enligt de regler som finns och vi har redovisat 

resultaten till dem som deltagit i studien. Vi anser att vår studie är tillförlitlig och att den 

är överförbar även på andra miljöer såsom restauranger eller andra caféer på andra orter. 

Under forskningsprocessen har vi inte medvetet låtit våra egna värderingar och teoretiska 

bakgrund påverkat våra slutsatser eller utförandet av studien. Vår studie har även granskat 

hur vi formulerat vår forskningsfråga och hur vi valt att utforma intervjuguiden för att 

passa det vi ska undersöka. Urvalet av respondenter har också valts strategiskt eftersom 

vi vill få så bra svar som möjligt på vår forskningsfråga och syfte. 	

	

Förutom trovärdighet finns det en motsvarighet till validitet i den kvalitativa forskningen 

som benämns som äkthet. Äkthetskriteriet fördelas enligt följande av Guba och Lincoln 

(Bryman och Bell, 2017): 	

• Rättvis bild: Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av åsikter och 

uppfattningar som finns hos dem som studerats?  

• Ontologisk autenticitet: Hjälper undersökningen deltagarna i undersökningen 

med att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den miljö 

de lever i? 

• Pedagogisk autenticitet: Har undersökningen bidragit till att de medverkande fått 

en bättre bild av hur andra upplever saker och ting i miljön? 

• Katalytisk autenticitet: har undersökningen bidragit till att deltagarna kan 

förändra sin situation? 

• Taktisk autenticitet: Har undersökningen gjort att deltagarna fått möjligheter att 

göra de förändringar som krävs?  

	

När det gäller äkthet ger den här undersökningen en rättvis bild av intervjupersonernas 

svar, dessutom har alla de som medverkat haft samma förutsättningar under 

intervjuerna.  Ontologisk autenticitet finns i undersökningen genom att deltagarna redan 

haft mycket kännedom kring ämnet. Intervjuerna har formats av öppna frågor som också 

gjort det möjligt att förklara och få förståelse för varandras åsikter och uppfattningar om 

saker och ting i miljön.  	

 

2.5 Etik 

I vårt arbete med studien har vi haft ett etiskt förhållningssätt. Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar att det finns grundläggande etiska principer som gäller alla relationer mellan 
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människor. Vidare redogörs för vikten av integritet och skyddskravet, vilket kräver att 

enskilda människors privatliv respekteras. Bryman och Bell (2017) redogör för 

värderingarnas roll i forskningsprocessen och menar att det handlar om behandling av de 

människor som studeras samt vad som bör och inte bör utföras. Enligt författarna 

innefattas de etiska reglerna av bland annat frivillighet, samtycke, integritet, anonymitet 

och konfidentialitet. Vidare förklaras att forskarens ska informera de berörda personerna 

om undersökningens syfte och deltagaren får frivilligt delta i studien. Respondenterna har 

även haft rätten att vara anonym och den information som samlats in får endast användas 

för det forskningsändamålet (Bryman och Bell, 2017). Olsson och Sörensen (2011) 

redogör också för vikten av att följa godhetsprincipen och rättviseprincipen. Detta innebär 

att sträva efter att göra gott och att behandla deltagarna i undersökningen lika.  	

	

Vi har i vår studie varit noga med att informera om syftet med undersökningen och att de 

som medverkat har fått välja att vara anonyma samt godkänna inspelning av intervjuerna. 

I undersökningen har vi strävat efter att återspegla den insamlade empirin och vår 

teoretiska referensram på ett riktigt och rättvist sätt. Dessutom har vi valt att ha mer öppna 

och djupare intervjuer för att på så vis låta deltagarna själva få uttrycka sig på ett mer 

avslappnat och enkelt sätt. Detta för att låta intervjurespondenterna verkligen få beskriva 

sin verkliga situation och miljö samt få förståelse för våra egna uppfattningar.	

 

2.6 Metodkritik 

I den här kvalitativa studien agerar vi som personliga verktyg och metoden har baserats 

på våra egna tolkningar. Det innebär att kritik kan riktas mot författarna eftersom hela 

utförandet av metoden är subjektiv. Bryman och Bell (2017) anser att kritik kan riktas på 

författarna eftersom det kvalitativa resultatet mestadels bygger på egna och 

respondenternas uppfattning av sin verklighet. Vidare beskrivs också att det är svårare att 

replikera en kvalitativ undersökning. Det innebär i vårt fall att det funnits en risk att 

resultatet endast präglats av våra egna tolkningar. Vi har därför försökt att få ökad 

förståelse för intervjupersonernas svar och att inte bara försökt att tolka svaren utifrån vår 

egen uppfattning. Vi har också i metoden varit noggranna med att motivera våra val samt 

varför det varit relevant i den här studien. Den teoretiska referensramen har vi också 

argumenterat för vikten i teorierna och vilken roll de spelar i undersökningens analys. 	
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Bryman och Bell (2017) påpekar att det är tidskrävande att transkribera intervjuer och att 

forskaren ofta inte förstår svårigheterna i översättning av sådan typ av data. Vidare 

förklarar författarna även att teknologin inte alltid går att lita på när det gäller ljudkvalité 

och minne i inspelningsenheten. De flesta intervjuerna har spelats in men två av 

intervjupersonerna har nekat till inspelning. Vi har förstått att nackdelen med att ej få 

spela in var att komma ihåg och hinna anteckna allt som intervjudeltagaren sa till skillnad 

från när vi fått möjligheten att spela in. Däremot var vi två personer under intervjuerna, 

vilket har gjort det möjligt för en av oss att fokusera på att anteckna medan den andra 

samtidigt fört diskussionen framåt tillsammans med intervjudeltagaren. De 

intervjutillfällen då vi spelat in har vi också varit noga med att anteckna eftersom vi inte 

haft någon kontroll över ljudkvalité eller om vi av misstag skulle råka radera 

inspelningsfilerna. Vi anser att intervjudeltagarna gav oss bra innehåll och information 

till vår studie. Däremot kan kritik riktas mot oss då det gäller urvalsstorlek, då vårt urval 

begränsats av både brist på tid och deltagare som haft möjlighet att ställa upp. Bryman 

och Bell (2016) förklarar att urvalets storlek är ett problem inom kvalitativ forskning när 

det gäller att veta hur många intervjupersoner som behövs för att uppnå en teoretisk 

mättnad. 	
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensamen som är av relevans för 

den här studien. Första delen redogör för servicelandskapet och dess miljömässiga 

dimensioner följt av sinnesmarknadsföring och varumärket. Avslutningsvis argumenteras 

för valet av teori tillsammans med en modell som beskriver sambandet dem emellan. 

 
3.1 Servicelandskapet 

Servicelandskap är ett begrepp som myntades av Bitner (1992) och kan beskrivas som ett 

ramverk när det gäller den fysiska miljön. Flertalet författare beskriver servicelandskapet 

som den arena, miljö och utrustning som utgör serviceprocessen där tjänsten och 

upplevelsen levereras till kunden (Grönroos, 2015; Mossberg, 2015; Hultén, 2015). 

Traditionellt sätt innefattas servicelandskapet av den fysiska omgivningen och kvalitén 

på personalservice i serviceprocessen. Vidare är det i serviceprocessen som servicemötet 

mellan kund och personal sker (Ezeh och Harris, 2008). Grönroos (2015) styrker detta 

och menar att servicelandskapet även inkluderas av kunder och personal eftersom dessa 

parter är påverkningsfaktorer i den fysiska miljön. Dessa påverkningsfaktorer kan vidare 

resultera i olika beteenden och responser. Servicelandskapet kan därmed framkalla 

interna och externa reaktioner, vilket kan leda till ett undvikande eller närmande beteende 

från kunden (Ezeh och Harris, 2008). 	

	

Bitner (1992) delar in servicelandskapet i tre miljömässiga dimensioner: omgivningens 

förhållanden, rum och funktion samt tecken, symboler och artefakter. Omgivningens 

förhållanden består av bakgrundsegenskaper i form av belysning, musik, temperatur, ljud 

och doft. Hultén (2015) redogör exempelvis för att musikens tempo har en påverkan på 

kundernas hastighet, hur mycket de spenderar samt vistelsetiden i servicelandskapet. 

Wilson et. al (2016) styrker detta men påpekar att sinnesuttryck såsom musik, dofter och 

temperatur kan utvecklas under en längre tid. Därför är det viktigt för företag att 

kontinuerligt arbeta med servicelandskapets utformning för att hitta rätt tema (Schmitt, 

2003). Vidare förklarar Bitner (1992) att rumslig layout handlar om placering av 

utrustning, maskiner och inredning. Funktionalitet innebär vidare förmågan hos dessa 

objekt att uppfylla de mål som avses samt underlätta prestanda. Den sista miljömässiga 

dimensionen, symboler, tecken och konstgjorda föremål (artefakter), beskriver faktorerna 

i servicelandskapet som implicita signaler som kommunicerar omgivningen till 

användarna. Dessa signaler kan vidare beskrivas som kommunikatörer, som kan synas i 
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ett servicelandskap. Den sista dimensionen utgörs av exempelvis, skyltning, stil som 

inredningen går i och symboler som finns representerade för företaget (Bitner, 1992).   	

	

Hoffman och Turley (2002) förklarar att servicelandskapet innefattas av både saker som 

går att ta på, såsom byggnader och dekorationer, och saker som inte är möjliga att ta på, 

som färgsättning, ljussättning, musik och temperatur. Bitner (1992) styrker denna syn och 

menar att kunderna svarar på servicelandskapet genom ett holistiskt perspektiv, utifrån 

effekter av subtilt närvarande stimuli. Grönroos (2015) understryker detta och menar att 

förutom de miljömässiga dimensionerna så ingår även servicelandskapet i form av en 

holistisk miljö. Vidare förklaras att denna helhetssyn av en miljö påverkar både de 

anställda och kundernas reaktioner och beteende. 	

	

Det finns en del utmaningar när det gäller utformningen av ett servicelandskap och vad 

som är optimalt för en individ är inte alltid optimalt för en annan (Bitner, 1992). Tjänster 

produceras exempelvis samtidigt som de köps och det krävs att interaktionerna mellan 

kunder och anställda fungerar i servicemiljön de befinner sig i.  Ett servicelandskap 

behöver därför enligt Bitner (1992) vara väl anpassat efter kundernas och de anställdas 

behov och önskemål. Grönroos (2015) instämmer och förklarar att servicemötet äger rum 

i en miljö som till stor del kan kontrolleras av leverantören. Vidare kan företagen själva 

inte kontrollera externa förutsättningar, såsom väder eller liknande. Däremot menar 

Grönroos (2015) att i de fall som leverantören kan påverka och kontrollera den direkta 

omgivningen så bör detta göras. 	

 

3.1.1 Strategiska roller i servicelandskapet	

Wilson et. al. (2016) redogör för servicelandskapets strategiska roller: package, 

facilitator, socializer och differentiator. Servicelandskapet förklaras vidare användas 

frekvent som ett viktigt positioneringselement inom tjänsteföretag.	

	

Wilson et. al (2016) beskriver package och menar att likt ett produktpaket, är 

servicelandskapet och de element som finns i den fysiska miljön paketerat i tjänsten för 

att förmedla en bild till kunderna om vad som finns inuti. Servicelandskapet och de 

fysiska delarna av tjänsten är utformade för att skildra en viss bild och framkalla en 

sensorisk och känslomässig reaktion, precis som produktpaket. Servicelandskapet är 

företagets ansikte utåt och utformningen kan därmed vara avgörande för att skapa ett bra 
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första intryck eller positiva kundupplevelser. Paketeringen av tjänster är viktig för att 

bygga en varumärkesidentitet och för att skapa förväntningar hos kunderna. 

Servicelandskapet kan också fungera som en facilitator genom att stödja och hjälpa 

människorna i miljön. Servicelandskapet kan underlätta och förbättra för kunden i 

tjänsten samt göra det enklare för kunderna att nå sina mål. Designen tillsammans med 

funktionalitet i servicemiljön kan förbättra kundens upplevelse av tjänsten och därmed 

underlätta för de anställdas arbete i den fysiska miljön (Wilson et. al. 2016). Vidare 

beskrivs också att designen och utformningen av servicelandskapet kan fungera som 

socializer både för kunder och anställda. Det innebär att utformningen påverkar samspelet 

mellan kunderna och de anställda när det gäller beteende, roller och relationer. 

Utformningen av anläggningen kan också föreslå kundernas roll i förhållande till de 

anställda och vilka delar av servicelandskapet som varje part är välkommen i. Wilson et. 

al. (2016) menar att servicemiljön även påverkar hur de anställda och kunderna ska 

uppträda och vilka interaktioner som uppmuntras. Till sist förklaras att servicelandskapet 

även kan användas för att skilja ett företag från sina konkurrenter och signalera till det 

marknadssegment som tjänsten är avsedd till. Den fysiska miljön är viktig för att 

differentiera sig och genom förändringar kan det även hjälpa företag att ompositionera 

sig på marknaden samt attrahera nya kunder. 	

 

3.1.2 Servicemötet och kvalité 

Grönroos (2015) framhåller servicemötet som sanningens ögonblick där interaktionen 

mellan säljare och köpare sker och menar att det har en avgörande betydelse för hur 

tjänster upplevs. Detta styrker även Bitner (1992) genom att redogöra för 

servicelandskapets inverkan på kundens helhetsupplevelse. Vidare beskrivs att samtidigt 

som en tjänst köps så produceras den, vilket ställer krav på interaktionerna i servicemötet 

mellan kunder och de anställda i servicelandskapet. Begreppet “sanningens ögonblick” 

redogörs av Grönroos (2015) som den tid och plats där servicemötet sker och där de 

anställda har möjlighet att visa kunden vilken kvalité som deras tjänster håller. Det 

beskrivs som ett gyllene tillfälle eftersom så fort det är över kan kunden ha förlorats och 

valt att lämna. Det är därför viktigt att ett företag tar vara på alla tillfällen som ges och att 

även om kunden lämnar, finns det fortfarande en chans att åtgärda kvalitétsproblemet. 

Det är viktigt att företag har ett planerat och strukturerat arbetssätt när det gäller 

serviceprocessen och servicemötet för att minska kvalitétsmisslyckanden. 	
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Förutom design och funktion i servicelandskapet så har också frontpersonalen en central 

roll för att ett företag ska bli framgångsrikt (Grönroos, 2015). Vidare förklarar Grönroos 

(2015) att personalen som arbetar i fronten är de som har störst påverkan på kunden och 

därmed är det viktigt att dem har stor förståelse för hela serviceprocessen. Wilson et. al. 

(2016) förklarar att nöjda anställda ger tillfredsställda och nöjda kunder. Vidare redogörs 

för olika kvalitéts dimensioner, där författarna bland annat belyser vikten av att 

personalen håller vad de lovar samt att de är öppna för att hjälpa kunderna genom att 

svara på frågor, klagomål och förfrågningar. Författarna förklarar att det är 

frontpersonalens förmåga att inspirera kunderna med förtroende och tillit genom sin 

kunskap och bemötande i serviceprocessen. Vidare förklaras att frontpersonalens förmåga 

att ge individuell uppmärksamhet till kunderna samt visa att de bryr sig och förstår 

kundernas behov är viktigt för att kunderna ska känna sig förstådda. 	

 

3.1.3 Flexibilitet och tillgänlighet som konkurrensfördel 

Grönroos (2015) påpekar att flexibilitet i serviceprocessen kan ses som en 

konkurrensfördel och är något som företag bör anamma. Vidare menar författaren att 

flexibilitet innebär när ett företag tillåter avvikelser utöver de ordinarie tjänsterna. På ett 

café kan det exempelvis innebära att personalen tillmötesgår en kunds behov vid allergier, 

trots att det inte är något vanligtvis erbjuds. Grönroos (2015) förklarar att flexibilitet 

däremot måste vara planerade och utvecklade i serviceprocessen. Det måste exempelvis 

finnas begränsningar på hur flexibel en tjänst kan vara för att inte kvalitéten ska bli 

lidande. Det gäller därför också att personalen kan bemöta dessa kundbehov som sker 

utöver den vanliga kundkontakten, vilket kräver kompetens i hantering av avvikelser i 

serviceprocessen (Grönroos, 2015). 	

	

Tillgänglighet är ett annat begrepp som Grönroos (2015) beskriver som en 

konkurrensfördel och är något som påverkar hur kunderna upplever tjänsterna. Om en 

tjänst är lätt- eller svårtillgänglig kan det påverka eller till och med förstöra kundernas 

upplevda kvalitét. Grönroos (2015) delar in tillgänglighet i fyra delar: anläggningens 

tillgänglighet, möjligheter för kunderna att använda fysiska resurser, kontaktpersonalens 

bidrag till tillgängligheten och kundens möjlighet att medverka. Anläggningens 

tillgänglighet innefattas av möjligheten till att enkelt kunna besöka företaget. Det är även 

påverkningsfaktorer såsom öppettider och möjlighet till parkering som spelar en central 

roll för denna typ av tillgänglighet. Möjligheten för kunder att använda fysiska resurser 
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är också en viktig del i tillgängligheten. Det kan innebära möjlighet till toalett men också 

intryck av inredning och exteriör i servicelandskapet (Grönroos, 2015). 	

	

Grönroos (2015) tar upp en annan del i tillgängligheten som är kundens möjlighet att 

medverka i serviceprocessen. Det kan exempelvis handla om att kunden själv häller upp 

sitt kaffe på ett café. Förutom kunderna är också de anställda bidragande till 

tillgängligheten när det gäller kunskaper, köer och väntetider samt betalningsalternativ 

som erbjuds. Kundkontaktpersonalen bidrar genom sin kompetens och sina färdigheter 

och gör sig tillgängliga för att tillmötesgå kundernas behov (Grönroos, 2015). 	

 

3.2  Sinnesmarknadsföring  

3.2.1 De fem sinnena 

Synsinnet	

Synen är det mest framträdande sinnet av de alla och är också det mest avgörande sinnet 

då cirka 70% av informationen som tas in varje dag kommer in genom synen. Synen är 

ett sätt att knyta an till omgivningen, hur det ser ut och ger ett helhetsintryck tillsammans 

med de andra sinnena (Hultén, 2014). Bland annat finns det något som kallas activision 

som handlar om det holistiska perspektivet från synen. Den förklaras som ett samband 

där människan kopplar ihop saker med varandra. Ett sådant exempel kan vara om det 

serveras fika. Activision går då in och talar om för hjärnan att fikat ska stå på bordet, helst 

med kaffekoppar eller saft och helst en rykande varm kaffekanna. Activision hjälper 

därmed till att sätta ett helt rum i perspektiv och är därmed viktigt för servicelandskapet 

(Rosenfield, Logan och Edwards, 2009). Synen har också en växande betydelse då det 

hela tiden utvecklas i tekniken med bland annat bilder, digitala bilder, hemma videos, 

filmer, internet och tv (Hultén, 2014). 	

	

Hultén (2014) beskriver produkter och varumärken som design, det ska fånga köparens 

intresse. Vidare förklarar Hultén att visuella stimuli består av tre olika saker. Attention är 

den första som innebär i vilken utsträckning som ett varumärke skapar intresse för det. 

Sedan finns imagery, betydelsen av bilder, som är processen för att visualisera 

information i avsaknad på aktivering av de andra sinnena. Detta betyder att det skapas en 

fiktiv doft, smak eller lukt till produkten eller varumärket. Den sista delen som är viktig 

inom visuell stimuli är neural activision. Detta innebär utsträckningen av hur 
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neuroner  aktiverar närvaron av olika stimuli som kan uppstå i kontakt med en produkt 

eller ett varumärke. 	

	

Perception är ett uttryck som betyder två olika saker inom sinnesmarknadsföring, den ena 

är kognitiv perception som handlar om minne och uppmärksamhetsfaktorer. Den andra 

är visuell perception som handlar om mottagande och analys av information. Med det vill 

säga att man ser en sak och sedan tolkar och förstår den (Hultén, 2014). Visuell stimulans 

är därav en del av perceptionen. Inom synsinnet är det därför forskat om flera variabler 

där belysning är en av de viktigaste delarna när det kommer till service miljöer 

(Helmefalk och Hultén, 2017; Hultén, 2014). Vidare förklarar Nordfält (2011) om 

layouten på servicemiljön. Hur interiören och designen på de saker som befinner sig i 

servicemiljön är uppbyggd och placerad spelar stor roll för kunden. Det är viktigt att det 

ska vara lätt att navigera runt då köparen skapar vad Nordfält (2011) kallar för en mental 

karta. Det vill säga ett minne av hur platsen ser ut och vad förväntningen blir när kunden 

återkommer för nästa besök. 	

	

Något som också är viktigt är färgerna både på varumärken och i interiören. Forskare har 

länge studerat olika typer av färger och dess påverkan på människan. Det finns varma 

upphetsande färger såsom röd och orange, men också lugna avslappnande färger såsom 

blått. Viktigt att tänka på är dock att människor är unika och att alla har olika smak och 

preferenser gällande färger och dess påverkan (Hultén, 2014). Färger pratar sitt eget språk 

och är beroende på vem åskådaren är. Dock är det framforskat att människor i allmänhet 

registrerar den röda färgen fortare än den blå (Nordfält, 2011). Vidare förklarar författaren 

att rött har länge ansetts vara en varningsfärg för att få människor att stanna upp men 

också för att ta sig ur faran de eventuellt kan befinna sig i. Krishna (2010) påpekar också 

att det finns olika betydelser för olika färger, men det finns också olika preferenser 

gällande färger beroende på vilket humör som är aktuellt vid olika tidpunkter. Färgen kan 

också vara en påverkansfaktor för humöret och kan ändra hela eller delar av ett beteende 

(Nordfält, 2011). Något som också är viktigt att tänka på är att alla färger har olika 

betydelser i olika kulturer och länder (Krishna, 2010). Det är därför viktigt att anpassa 

olika typer av servicemiljöer till vilken typ av tema och känsla som ska förmedlas.	

 

 

 



  
 

25 

Ljudsinnet	

Ljudet började studeras i marknadsföringssammanhang under 1930-talet. Ljudet har alltid 

varit med och varnat oss för eventuella faror samt hjälpt till att skapa en sinnesstämning 

och atmosfär till olika sammanhang. Anledningen till detta är att ljud, framförallt musik 

berör och påverkar hjärnan på en djupare nivå än de andra sinnena människan har (Hultén, 

2014). Det är bevisat att musik kan påverka humöret hos olika individer och är det 

dessutom musik som personen tycker om är det mest troligt att stämningen påverkas 

positivt (Nordfält, 2011).	

	

Inom marknadsföring är det inte bara ljudet i sig som studeras utan framför allt är det 

musiken och dess påverkan på kunden, då forskning visar att olika tempon och musikstilar 

påverkar tiden som kunden spenderar i butiken på olika sätt (Hultén, 2014). Därav 

använder sig många i marknadsföringen sig av jinglar, små melodisnuttar, som ska få 

konsumenterna att komma ihåg och kunna differentiera företaget från andra företag och 

konkurrenter (Krishna, 2010).  Ljud och musik skapas många gånger för att associeras 

med produkter, event eller andra liknande saker. Därmed är exempelvis jinglar ett bra sätt 

att skapa uppmärksamhet och ett minne av melodierna som spelas (Nordfält, 2011). Dock 

behöver det inte bara vara melodier som används utan det kan även vara ett språk eller ett 

talesätt. Vissa ljud som kommer från produkten i sig själv är en viktig del i 

marknadsföringen, ljudet av en chipspåse eller bettet av ett chips är ljud som förknippas 

med produkten (Krishna, 2010). Finns inte ljudet där, är det lätt att bli konfunderad då 

förväntningarna på ljudet redan finns. 	

	

Ljud består av tre komponenter; röster som när det hålls en konversation mellan två 

personer, musik som kanske spelas i bakgrunden på ett café eller hemma från Spotifys 

spellista, samt ambienta ljud. Ambienta ljud är de ljud som inte kommer från människan 

själv eller ett instrument (Hultén, 2014; Helmefalk och Hultén, 2017). Hörseln exponeras 

hela tiden för olika ljud. Det kan vara reklam eller musik på vägen till jobbet, Windows 

jingeln när du startar datorn eller ica reklamen på tvn. Ljudet kopplas ofta till olika saker 

exempelvis kan det vara vatten som låter på en spa anläggning, ljudet kopplas då till 

minnet precis som dofter kan göra. Man förväntar sig att det låter på ett speciellt sätt på 

vissa ställen och helt annat på andra ställen (Krishna, 2010). 	
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Att använda sig av mycket ljud i service miljöer är som tidigare nämnt på flertalet sätt 

positiva. I en studie från De hörselskadades riksförbund (2016) tycker varannan person, 

ca 51%, att det flertalet gånger är svårt att kunna samtala och höra varandra i miljöer som 

Caféer, restauranger, krogar och andra liknande platser. Att det skulle röra sig om en 

åldersfråga är däremot inte aktuellt då studien visar på att problemet finns inom alla 

åldersgrupper. De allmänna rekommendationerna är att personer inte får utsättas för mer 

än 85 db utan att det ska finnas hörselskydd tillgängliga för de som vistas på platsen 

(HRF, 2016). 	

	

Det finns många faktorer som påverkar kunden. Bland annat spelar tempo, volym, 

tonhöjd och instrumentstrukturen stor roll för hur människor reagerar på olika typer av 

musik (Hultén, 2014; Helmefalk och Hultén, 2017). Forskning har påvisat att musik i sig 

har en positiv inverkan på människor, ju mer familjär den är desto bättre är det. 

Långsammare tempo kan påverka hur lång tid kunden spenderar på platsen, i 

servicemiljön eller vid en viss produkt. Kunder identifierar saker med olika typer av ljud, 

men också vad de vill ha för typ av ljud på olika produkter (Hultén, 2014). Hur ljud och 

musik användes i butiker är därför en viktig del i marknadsföringen. Olika kunder har 

olika preferenser på musik och beroende på butik förväntas det olika typer av musik. 

Musiken i sig ger en positiv upplevelse om det är musik som kunderna är bekanta med 

sedan innan, passar till platsen och som redan är omtyckt (Krishna, 2010; Nordfält, 2011). 

Sedan beror det också på vem man som butik inriktar sig på, ungdomar föredrar populär 

musik medans äldre föredrar klassisk musik (Hultén, 2014; Nordfält, 2011). Om 

butikerna då kollar på målgruppens preferensmusik och kombinerar det med lite 

långsammare tempo, är det mycket troligt att kunderna stannar en längre tid i butiken. 	

 

Känselsinnet	

Känseln, också kallat det taktila sinnet, är det första sinnet som utvecklas hos en människa 

i fosterstadiet (Hultén, 2014). Det spelar också en stor roll för konsumenter och hur de 

väljer ut produkter. Produkter kan se bra ut men om de känns konstigt. kan konsumenten 

därmed välja bort produkten (Krishna, 2010). Ett sådant exempel kan vara en tröja eller 

något som erbjuds i en affär men som inte lever upp till förväntningarna. Hultén (2014) 

menar på att ju mer man rör en produkt, desto mer information kommer kunden att få 

ifrån den. Detta sker i två steg; att ta i objektet och sedan känna efter informationen. 

Känseln är därmed också ett av de viktigaste sinnena för att kunna identifiera och 
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kategorisera produkter. Ju mer man får interagera med produkten desto mer ökar 

förtroendet för den. Krishna (2010) skriver att fysiska butiker har ett övertag gentemot 

online handel när det kommer till känsel. I fysiska butiker kan kunderna gå in i butiken, 

känna och klämma på produkterna innan de bestämmer sig för om de ska genomföra 

köpet eller inte. 	

	

Känsel behöver inte vara just en utvärdering av en produkt utan kan även vara de känslor 

som människan har. Nordfält (2011) beskriver bland annat att trängsel i butiker är en 

påverkansfaktor på upplevd kvalité. Han vill också påpeka att det är en stor skillnad på 

kundtäthet och trängsel. Med det menar författaren att kundtäthet är när det är mycket 

kunder i butiken, medans trängsel är när det inte går att komma fram eller hitta saker på 

grund av dålig layout och mycket folk. En dålig layout kan därmed också ta stor skada på 

varumärket. 	

	

Känseln är ett sinne som måste “aktiveras”, ofta kan kunden välja om denne vill känna 

på saker eller inte (Krishna, 2010). Denna fysiska inspektion är främst vanligt i butiker. 

Att plocka upp en produkt för att sedan undersöka en produkt genom cirkelrörelser, tryck 

och hårdhet av produkten, vilken temperatur den har, vilken vikt, form och kontur som 

finns. Dessa steg är viktiga för att kunna bedöma kvalité, material och se om produkten 

lever upp till de förväntningar som kunden har på produkten innan hen tar i den (Hultén, 

2014). Detta går däremot inte när det gäller hörseln, synen och doften som är sinnen som 

aktiveras hela tiden (Krishna, 2010). 	

	

Att känna på en produkt kan enligt Krishna (2010) både öka och begränsa vad det finns 

att lära sig av objektet. Detta är särskilt om sinnet inte kombineras med de andra sinnena 

såsom hörsel eller syn. Människan kan också känna igen vanliga produkter genom enbart 

känsel på grund av att minnet av produkten redan finns där, genom hur den känns och hur 

formen är. Därav kan man känna igen vissa saker genom enbart känselsinnet. Detta vill 

säga att om produkten redan finns i minnet kan en igenkänningsfaktor finnas och det går 

att identifiera ett objekt utifrån det. Om det inte finns en igenkänningsfaktor då produkten 

inte redan finns i minnet, går det att lära sig om den enbart genom känseln. Ju längre 

personen känner på produkten desto mer går det att lära sig av den. Känseln är också ett 

sinne som kan vara extremt aktivt även om det inte är aktuellt med de andra sinnena, 

vilket gör sinnet unikt (Hultén, 2014).	
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Luktsinnet	

Lukten är ett av våra viktigaste sinnen, men också det långsammaste. Det har påverkat 

människans leverne i alla tider och hjälpt oss att ta reda på om saker verkar vara okej eller 

inte (Hultén, 2014; Krishna, 2010) Redan när foster är 12 veckor gamla är luktsinnet i 

princip utvecklat (Hultén, 2014). Lukten i sig är inte lika viktig som de andra sinnena vi 

har men om vi inte hade haft lukt så hade vi inte kunnat knappt kunnat känna någon 

smak.  80% av smaksinnet kommer från lukten av produkten som ska ätas, precis innan 

det stoppas i munnen (Krishna, 2010; Hultén, 2014). 	

 

Som tidigare nämnt har dofter spelat roll i många tusen år men har likt tekniken också 

utvecklats för att kunna hålla längre och i olika typer av förhållanden (Hultén, 2014). 

Inom marknadsföringen används ofta dofter för att försöka öka försäljning av olika 

produkter. Detta är vanligast vid kampanjer med en viss produkt eller om butiken har 

specialerbjudande på vissa saker. Specifika dofter kan då användas i ett rum eller vid 

produkten, (Krishna, 2010) men det kan också vara att produkten i sig får lov att avge 

dofter (Hultén, 2014). Det är också viktigt att doften matchar produkten, samt att det ger 

ett bra första intryck. Fel doft i kombination med en produkt ger ett lägre värde även om 

det är samma kvalité på produkten. En god doft leder däremot till mer nyfikenhet och 

skapar uppmärksamhet för produkten. Dofter kan också hjälpa kunderna att visualisera 

sig tillsammans med produkten (Nordfält, 2011).	

 

Lukter påverkar människor både positivt och negativ, beroende på de preferenser som 

individen själv har (Hultén, 2014; Helmefalk och Hultén, 2017). Exempelvis har de olika 

könen olika preferenser gällande dofter (Nordfält, 2011). Sekundärt attribut är vanligt i 

stora butiker som har mycket urval men förekommer även på andra ställen. Det innebär 

att köparen lockas till en produkt genom att aktivera något annat sinne än luktsinnet 

(Krishna, 2010). Ett sådant exempel är doftljus som inte behöver någon speciell doft då 

det redan har en specifik doft för produkten. Det vill säga att tillverkaren har en doft för 

att produkten är gjord så, inte för att affären ska sälja fler ljus. Något som också måste tas 

i beaktning är att tycke för olika dofter är individuella. Bland annat kan vissa dofter 

exempelvis lavendel vara lugnande för någon men exalterande för någon annan. Det ska 

också tas i beaktning att olika kulturer och världsdelar tycker olika om olika dofter 

(Hultén, 2014; Krishna, 2010). Krishna (2010) ger exempel på att ost dofter gillas av 

västerlänningar men ogillas i områden som Asien.	
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Ezeh och Harris (2008) hänvisar till Morrin och Ratneshwar (2003) som hävdar att 

miljömässiga dofter har blivit en vanlig praxis inom restauranger och andra 

serviceorienterade företag. Vidare förklarar Ezeh och Harris (2008) att trevliga dofter 

uppmuntrar kunderna att spendera mer tid i servicelandskapet. Detta beror på att 

andningen fördjupas i närvaro av behagliga aromer medan obehagliga dofter gör att 

andningen minskar eller medför en fysisk avstängning. Tidigare studier av olfaktoriska 

stimuli har visat att användningen av dofter i bagerier har ökat försäljningen med 300 

procent, där kaffekedjor såsom Starbucks också har erkänt betydelsen av arom i 

tjänsteföretag (Ezeh och Harris, 2008). Hultén (2014) förklarar vidare att människan 

reagerar på tre olika faktorer när det kommer till dofter. Vilken behaglighet har doften? 

Är det fränt och sticker i näsan eller är det mer som att det luktar gott och angenämt? 

Känns doften igen som nybakat eller är det kanske en doft som aldrig har upplevts ännu? 

Det kan vara saker som en maträtt som är ny för individen. Den sista faktorn är intensitet. 

Hur stark är doften och hur påverkar den individerna när den intensiteten är där? Hultén 

(2014) nämner också att ju mer bekant en doft är för en person, desto mer accepterad är 

doften.	

 

Ambienta dofter är dofter som inte kommer naturligt utan har blivit planterade för att 

skapa intresse exempelvis vid ett visst område (Hultén, 2014). Dessa dofter har på senare 

tid blivit vanligare att användas på ställen såsom hotell, casinos, restauranger och så 

vidare. Dofterna ska då hjälpa till att sätta ett visst humör eller en stämning i rummet 

(Krishna, 2010). Forskare har kommit fram till att dofter i sig kan påverka minnet, 

exempelvis om en person håller på med en trevlig form av aktivitet och det där finns en 

angenäm doft är oddsen stora att den doften sedan förknippas med den aktiviteten 

(Krishna, 2010; Hultén, 2014; Nordfält, 2011). Detta kallas för luktminne och kan 

påverka människors sinnesstämning beroende på vad individen har upplevt i kombination 

med doften (Hultén, 2014; Nordfält, 2011). Vidare förklarar Nordfält (2011) att 

doftminnet, även om det är det långsammaste sinnet, är det längsta minnet. Med det menas 

att dofter som individer tidigare har erfarit, sitter i längre som ett minne än exempelvis en 

bild eller en film som individen har sett.	
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Smaksinnet	

Trots att smaken är ett viktigt sinne för människan och i marknadsföringen är det det 

minst studerade sinnet inom sinnesmarknadsföring (Hultén, 2014). Smaksinnet består av 

salt, surt, sött, bittert och umami. Umami upptäcktes av japanska forskare för inte allt för 

länge sedan och beskrivs som smaken av rent protein (Krishna, 2010, Hultén, 

2014).  Smaklökarna sitter i gommen, på tungan, och i svalget. Dessa 10 000 smaklökar 

byts ut varje vecka i början medans de sedan avtar ju äldre man blir (Hultén, 2014). 

Smaksinnet är också helt beroende på de andra sinnena, framförallt lukten för att kunna 

höja upplevelsen av maten. Utan lukt finns det ingen smak och det är därför många som 

är förkylda tappar intresset för mat under sjukdomstiden (Krishna, 2010). Lukten sätter 

också en igenkänningsfaktor på sakerna. Lukten av nykokt potatis eller ett nyskalat äpple 

har betydelse för hur det sedan smakar. Om inte lukten hade funnits hävdar forskare att 

potatis och äpple samt coca cola och sprite hade smakat samma sak (Krishna, 2010; 

Hultén, 2014). Vidare förklarar Hultén (2014) att maten är det som har störst kostnad och 

tid i Sverige, då det är en del av social och emotionell tillfredsställelse. Krishna (2010) 

hävdar också att det finns psykologiska aspekter gällande smak. Enligt författaren kan 

smaken förändras beroende på vad kunden tidigare vet om produkten. Exempelvis kan en 

banan smaka godare om konsumenten vet att den är ekologisk, eller att den smakar sämre 

om det funnits vetskap om att det hela har skett via barnarbete. 	

	

Lexical-gustatory synthesia är ett fenomen som betyder att sinnena på en person aktiveras 

när en produkt eller maträtt blir beskriven. Genom beskrivningar kan därför personen som 

får beskrivningen föreställa sig exakt vad produkten skulle smaka, dofta, låta och så 

vidare. Detta kan i marknadsföringssynpunkt göra att konsumenter blir mer intresserade 

av produkten (Krishna, 2010). Ett sådant exempel är hur McDonald’s gör sina tv 

reklamer. Tydliga beskrivningar på hur hamburgaren ska smaka.	

	

Nami, en japansk youtuber, beskriver vikten av färger i maten. Japanerna har sina 

klassiska bento boxar som de brukar äta till lunch och upplägget i de brukar vara en del 

kolhydrater och resten ska bestå av protein, frukt och grönsaker som ska vara i olika 

färger. Nami beskriver dessa färger som smakhöjare för att hela lunchen ska smaka bättre, 

ju mer färger, helst en av varje färg, desto bättre smak (How to make Bento, 2013). Detta 

stöttas även av Hultén (2014) som skriver att färgerna på tallriken och i maten är viktigt 

för upplevelsen och intensiteten av maten men också hur maten presenteras. En annan sak 
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som är viktigt när det gäller smaken är vem maten delas med. Krishna (2010) beskriver 

det som en social sammankomst där det sociala samspelet med andra personer under en 

måltid bland annat ökar smaken på maten, det förlänger tiden som konsumtionen tar samt 

att det också har positiva effekter på konsumenternas humör och sinnesstämning. 	

	

3.2.2  Multisensorisk marknadsföring 

Inom sinnesmarknadsföring finns det mycket forskning om hörsel och syn som går att ta 

del av. Detta är delvis på grund av att det har forskats mycket kring döva och blinda 

personer och hur det ska gå att göra livet lättare för dem (Krishna, 2010). Enligt forskare 

är det estetiska utförandet viktigare än det funktionella när det kommer till varumärken 

(Hultén, 2014). Bland annat har det framkommit genom forskning att dovare ljus, helst i 

kombination med klassisk musik, gör att kunden upplever servicemiljön som mer 

prestigefylld (Nordfält, 2011; Helmefalk och Hultén, 2017). Vilka sinnen som är viktigast 

är helt beroende på vad det är för situation. Rent generellt uppfattas lukten som ett mindre 

viktigt sinne än syn och hörsel, men är däremot extremt viktig för smaken (Hultén, 2014). 	

	

När människan äter aktiveras alla sinnena, exempelvis om det tas en fika på ett café är 

doften det första som dyker upp. Hur doftar bakelsen som köptes? Det har stor betydelse 

huruvida doften är angenäm för konsumenten eller inte. Hur ser bakelsen ut? Hur smakar 

den?  Lukten i sig påverkar också tycket för produkten i smakväg. Sedan har vi känseln, 

hur känns bakelsen? Hur bakelsen ser ut påverkar också hur man förväntar sig att 

produkten ska låta. Har konsumenten testat bakelsen innan kommer hen troligtvis redan 

ha en förväntning på hur produkten ska låta när den flyttas eller det bits i den (Hultén, 

2014). Krishna (2010) stärker detta men påpekar också att förväntningarna på produkten 

är ett viktigt moment. Exempelvis om det bits i ett chips är förväntningarna att det ska 

låta på ett visst sätt, men det är en annan förväntning om det skulle bitas i en bulle. En 

upplevelse är att ju mer det låter när man tar en tugga, desto färskare är produkten. Om 

bakelsen fyller upp till de kraven är oddsen stora att konsumenten får en bättre 

helhetsupplevelse och kan bli antingen mycket nöjd eller inte alls (Krishna, 2010)	

	

I studier som har gjorts beskriver Krishna (2010) att 40% skulle ta fel på smaken på en 

produkt om färgen på produkten skulle förändras. Exemplet som ges är om färgen på 

körsbärsdryck skulle ändras till orange. I det fallet skulle de 40% tolka körsbärsdrycken 

som apelsinsmak istället, då det redan finns en förutfattad mening om att de flesta orangea 
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drycker har en smak av apelsin eller liknande. När det kommer till andra deceptiva saker 

är glas och tallrikar saker som kan förvirra hjärnan. Exempelvis förväntas ett lågt brett 

glas att rymma mer än ett långt och smalt. En liten tallrik ger deceptionen av att det finns 

mer mat på tallriken än vad det faktiskt gör. Även saker som småpaket i exempelvis 

chipspåsar ger intrycket att konsumenten har mer självkontroll i maten, Krishna (2010) 

förklarar att så inte är fallet. Många gånger äts det mer än om flera stycken skulle dela på 

en stor påse. 	

 

3.3 Varumärke  

Grönroos (2015) poängterar att varumärke är ett centralt begrepp inom 

marknadsföringen. Grönroos (2015) citerar American Marketing Association (1960) med 

definitionen av ett varumärke som: ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller något 

annat särdrag som skiljer en säljares produkt från andra säljares. Grönroos (2015) styrker 

detta men förklarar att denna definition inte tar hänsyn till tjänsteföretagens 

serviceprocesser och inte heller till kunden. Författaren menar att kunden fungerar ofta 

som en medaktör i serviceprocesser och bidrar till att skapa ett varumärke. Kapferer 

(2012) förtydligar även ovanstående definition och menar att den heller inte tar hänsyn 

till mätbarheten av varumärkets styrka.  Vidare anser författaren att ett varumärke inte är 

namnet på en produkt utan den vision som driver skapandet av produkter och tjänster 

under det namnet. Den visionen är varumärkets viktigaste tro och kärnvärde och kallas 

för varumärkesidentitet (Kapferer, 2012). Aaker (1997) redogör för begreppet varumärke 

och menar istället att det har gått från ogripbara aspekter som namn, logotyp och slogans 

till att innefattas av faktorer som varumärkespersonlighet, associationer och emotionella 

fördelar. Vidare förklaras att ett varumärke kan liknas vid ett löfte om produktens eller 

tjänstens emotionella kvalitéer gentemot kund. Brakus et. al. (2009) förtydligar genom 

att förklara att varumärkesupplevelsen är central för att påverkar kundernas 

tillfredsställelse, lojalitet och personliga associationer till företaget. 	

	

Varumärkesrelationer är något som också är centralt när det gäller olika varumärken. 

Hultén (2014) beskriver samspelet mellan företag och konsumenter som grundläggande 

när det gäller relationsmarknadsföring. Vidare betraktas varumärkesrelationer som en 

långsiktig process med interaktion mellan varumärket och kunden. Hultén (2014) 

förklarar att relationer med varumärken kan ge konsumenter mening och skapa en 

starkare bild av varumärket. Vidare förklaras att kunder inte endast söker efter tekniska 
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egenskaper av produkter och tjänster utan även söker känslomässiga upplevelser. 

Grönroos (2015) förtydligar och menar att varumärkesrelationer ständigt utvecklas och 

förändras i takt med flödet av budskap som kunden uppfattar från företaget. 	

 

3.3.1 dentitet och Image 

Kapferer (2012) redogör för varumärkesidentitet och varumärkespositionering som två 

viktiga verktyg i den moderna konkurrensen. Varumärkesidentitet beskrivs som 

varumärkets unikhet och värde, medan varumärkespositionering beskrivs som den 

viktigaste skillnaden för att skapa preferenser på en viss marknad, vid en viss tidpunkt för 

produkter och tjänster. Grönroos (2015) förklarar att varumärkesidentitet kan användas 

för att beskriva den image som företaget vill att kunderna ska förknippa varumärket med. 

Således menar författaren att varumärkesidentitet skapas av företaget, medan 

varumärkesimage är den syn som kunderna skapar under hela varumärkets 

uppbyggnadsprocess. 	

	

Kapferer (2012) förklarar att identitet betyder att man är sitt verkliga jag och innebär att 

man drivs av personliga mål som är unika samt kan stå emot förändring. Vidare beskrivs 

vilka frågor som ska besvaras för att definiera varumärkesidentitet: 	

• Vad är varumärkets huvudsakliga vision och mål? 

• Vad gör det unikt? 

• Vad fyller varumärket för funktion? 

• Vad är dess permanenta rörelseutveckling? 

• Vad är dess värde eller värden? 

• Vad är dess kompetensområde?  

• Vad är det för tecken som gör varumärket igenkännligt?  

	

När ett varumärke har svaren på dessa frågor menar Kapferer (2012) att dem definierat 

sin varumärkesidentitet, det vill säga det som man vill att kunderna ska förknippa 

varumärket med. Vidare beskrivs att många företag anser att de redan har en klar och 

tydlig varumärkesidentitet. Men menar att det inte endast är det visuella som grafisk 

design, färgval och varumärkets tryck som är det viktigaste. Det är budskapet som man 

vill kommunicera som verkligen spelar roll. Däremot behöver varumärkets djupaste 

värden återspeglas med yttre tecken för att kunder ska få en uppfattning redan vid första 

anblicken av ett varumärke (Kapferer, 2012). Det många företag gör fel är enligt Kapferer 
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(2012), att de formulerar en grafisk bild innan de bestämmer sin identitet. Detta kan göra 

att den grafiska bilden senare inte är den mest lämpade när det gäller vad varumärket 

verkligen står. Vidare förklaras att varumärkesidentitet definierar vad som är och vad som 

är fritt att förändra. Kapferer (2012) liknar varumärkets identitet vid ett levande system, 

där det även måste finnas möjlighet till förändring för att matcha den moderna 

marknadens mångfald. Då det finns många företag med liknande produkter och tjänster 

gäller det att sticka ut på marknaden. Vikten bör då läggas på varumärkets identitet och 

den kommunikation som varumärket vill förmedla till sina kunder för att visa vad som är 

unikt jämfört med konkurrenterna (Kapferer, 2012). Detta stärks av (Chernatony, 1999) 

som menar att varumärkesidentitet handlar om att skapa emotionella värden istället för 

funktionella som är lättare för konkurrenter att kopiera. 	

	

Kapferer (2012) anser att det är flera svårigheter som påverkar och pressar konceptet 

varumärkesidentitet. Det första menar författaren är att vi idag lever i ett samhälle mättad 

av kommunikation. Det andra problemet anses vara synen på att konsumenten alltid står 

i centrum. Författaren menar att i den traditionella marknadsföringen börjar alltid med 

konsumenten. Författaren anser att problemet är att alla marknadsförare som utgår efter 

samma konsumenter i sin marknadsföring, istället kommer att liknar varandra. Det blir 

en brist på identitet och en saknad av varumärkets DNA och rötter. Det tredje faktorn som 

tas upp är den ständiga press som läggs på varumärken idag. Författaren menar att 

varumärken måste hela tiden hänga med i utvecklingen av nya innovationer. Detta anses 

göra att produkter och tjänster i slutändan liknar varandra och det är istället 

varumärkesidentiteten som är det avgörande för att vara unik. Sist förklaras att teknologin 

ansvarar för de växande likheterna mellan varumärken. Det som är avgörande för ett 

varumärke på marknaden blir till sist varumärkets identitet samt det som är unikt med 

dess produkter eller tjänster (Kapferer, 2012). 	

	

Grönroos (2015) påstår att förutom en unik varumärkesidentitet, är det viktigt att den 

överensstämmer med kundens tankar och bild av företaget. Kapferer (2012) förtydligar 

och menar att kundernas uppfattning och tankar när det gäller varumärken kallas för 

varumärkesimage. Grönroos (2015) förklarar att varumärkesimagen är något som skapas 

under hela processen av ett varumärke. Kapferer (2012) styrker detta och förklarar att 

varumärkesimage ingår på mottagarens sida och fokuserar på hur en specifik grupp tar 

emot ett varumärke, en produkt eller ett företag. Vidare förklarar författaren att många 
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företag lägger ner mycket pengar på att mäta varumärkesimage. Varumärkesimage 

innefattas av de signaler som kunderna uppfattar utifrån varumärket 

marknadsföringskommunikation. Varumärkesidentitet är istället på avsändarens sida och 

innefattas av det marknadsföraren kommunicerar såsom varumärkets mening, mål och 

självbild. Det innebär att varumärkesimage är både resultatet och tolkningen av detta 

(Kapferer, 2012). Enligt illustrationen i figur 3.1, är image en sammansättning av det som 

allmänheten uppfattar av olika varumärkesmeddelanden, såsom namn, produkter, reklam, 

symboler etc. Varumärkesimage är således resultatet av dessa meddelanden som 

marknadsföraren försöker förmedla. Kapferer (2012) menar att dessa signaler som 

skickas kommer från varumärkesidentitet eller andra externa faktorer. Vidare förklaras 

att externa faktorer som påverkar varumärkesimage kan exempelvis vara andra 

konkurrenter.  

	

 
	

Figur 3.1. Illustrerar samband mellan varumärkesidentitet och image.	
Källa: Kapferer, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced insight and strategic thinking. 

London: Kogan Page, 2012, s. 152.	
	

Grönroos (2015) förklarar att marknadsföraren ansvarar för att skapa och utforma 

ramarna för ett varumärke som finns i kundernas tankar.  Det betyder att om den bild som 

kunderna har av ett varumärke, det vill säga varumärkesimagen stämmer överens med 

varumärkets identitet, då har man lyckats. Vidare anser författaren att det är kunden som 

bygger ett varumärke medan marknadsföraren endast kan skapa förutsättningarna för att 

varumärket ska fastna och utvecklas i kundens tankar. Hultén (2014) förtydligar detta och 
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menar att varumärkesbyggande i första hand handlar om kundernas föreställningar, 

känslor och upplevelser av ett varumärke. 	

	

Grönroos (2015) menar att när det gäller varumärkets image är det viktigt för företag både 

på övergripande nivå som lokalt. Det är en tillgång för företag att ha ett välkänt varumärke 

och att kunderna har en positiv bild och upplevelse av varumärket. Författaren redogör 

för fyra viktiga roller som betydelsen av varumärkesimage har för ett företag. Det första 

är att image förmedlar förväntningar tillsammans med annan marknadsförings-

kommunikation. Då kunderna har en positiv bild av varumärket effektiviserar det 

företagets kommunikation samt genererar positiv word of mouth. Vidare utgör 

varumärkets image ett filter som styr upplevelserna, vilket påverkar kundernas 

uppfattningar. En god image kan fungera som ett slags skydd, som förhindrar svårigheter 

för företag när det gäller tekniska problem eller annat som kan uppstå. Den tredje rollen 

är att image fungerar som en funktion av både förväntningar som erfarenheter. Det 

innebär att om kunderna har förväntningar av teknisk och funktionell kvalite och dessa 

förväntningar överträffas, förstärks varumärkets image. Medan om det tvärtom inte når 

upp till kundernas förväntningar ger en motsatt effekt. Till sist så har image en såväl intern 

effekt på personalen som en extern effekt på kunderna. Personalen påverkas också av ett 

varumärkes image. Det innebär att en tydlig och stark image även stärker effekten på 

personalen, vilket även påverkar kundernas upplevelser (Grönroos, 2015).	

 

3.3.2 Varumärkespositionering och konkurrens 

Enligt Kapferer (2012) är det vanligt att skilja varumärken efter deras positionering. 

Positionering innebär att man framhäver ett varumärkes karaktäristiska egenskaper som 

är unika gentemot konkurrenter och tilltalande för allmänheten. Vidare beskrivs att syftet 

med positionering är att identifiera en verklig och uppfattad fördel. Det innebär att man 

ska positionera ett varumärke och ta plats i konsumenternas medvetande. Positionering 

är konkurrensinriktad och anger det bästa sättet att attackera konkurrenternas 

marknadsandel. Ries och Trout (1986) liknar marknaden med en djungel av 

kommunikation och menar att det enda sättet att vinna gentemot konkurrenter är genom 

positionering. Författarna lägger då vikten på att vara selektiv och fokusera på att 

segmentera målgrupper. Kapferer (2012) förklarar att positionering är nödvändigt 

eftersom alla val är jämförbara och det är därmed viktigt att ange det område där man är 

starkast. Vidare förklaras att uppfattningen av marknadsföringen är verkligheten. 
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Konceptet positionering börjar med kunden genom att varumärket sätter sig själva i deras 

sits. Kunden identifierar respektive varumärkes starka fördelar som skiljer dem från 

resterande. När det gäller befintliga varumärken är identiteten nyckeln till 

varumärkespositionering. Varumärkespositionering specificerar hur produkten används 

för att attackera en marknad och öka marknadsandel på bekostnad av konkurrens 

(Kapferer, 2012). 	

 

3.4 Teoretisk argumentation 

Vi har i detta kapitel presenterar tre huvudområden som kommer ha en central roll i den 

här studien. Respektive del anser vi underlätta förståelsen för undersökningens innehåll 

eller som relevant teori i analysen. Det som utgör kärnan i vår studie är arbetet med 

servicelandskapet och betydelsen av sinnesorienterad marknadsföring ur ett 

företagsperspektiv. Därför redogör vi i första avsnittet för servicelandskapets dimensioner 

och konkurrensfördelar, följt av sinnesmarknadsföring. Avslutningsvis i sista avsnittet 

redogör vi för varumärket samt hur det kan användas för positionering och ökad 

konkurrenskraft på marknaden. Första delen om servicelandskap är utgångspunkten i vår 

studie och handlar om att underlätta förståelsen men också för att det är relevant i vår 

analys. Vidare presenteras sinnesmarknadsföringens olika sinnen och hur dessa kan skapa 

multisensoriska upplevelser. Detta avsnitt är relevant eftersom vi undersöker dess 

betydelse i servicelandskapet. I redogörelsen av varumärke är det främst begreppet 

identitet som är relevant för analysen. Däremot redogör vi också för image för att 

underlätta förståelsen av varumärkets helhet.  	

	

Nedan beskrivs en modell som vi skapat för att redogöra för de centrala rollerna i vår 

studie som syftar att hjälpa oss att besvara studiens syfte och forskningsfråga. Modellen 

beskriver hur servicelandskapets utformning i kombination med multisensorisk 

marknadsföring och en stark varumärkesidentitet kan skapa konkurrenskraft gentemot 

andra på marknaden. 	
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Figur 3.3 Servicelandskap och dess konkurrensfaktorer (Wittenberg och Ingelsten, 2018)	
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4 Empirisk och teoretisk analys 
I följande kapitel kommer vi presentera vår empiriska och teoretiska grund, där argument 

och egna reflektioner kommer att kopplas till det teoretiska materialet.  	

	

Nedan presenteras en kortare beskrivning av våra intervjupersoner som det empiriska 

materialet bygger på:	

	

• Emma Norrbom, Caféansvarig på Ekelunds Konditori, Kalmar  

• Tina Hansson, Ägare av Kullzénska caféet, Kalmar  

• Rabea Holzfurtner, Ägare av OAS café, Kalmar  

• Britt Karlsson, Chefsassistent på Mormors stenugnsbageri och kaffestuga, 

Öland/Kalmar  

• Liselott Sjögren, Caféägare på Hamnkafét, Kalmar  

• Camilla Karlsson, Delgrundare av Påryds lantcafé, Kalmar 

 

4.1 Servicelandskapet 

4.1.1 Den fysiska cafémiljön 

Hoffman och Turley (2002) framhåller att servicelandskapet består av både saker som går 

att ta på och saker som inte är möjliga att ta på. Bitner (1992) delar denna syn och menar 

vidare att servicelandskapet upplevs av kunderna genom ett holistiskt perspektiv. 

Majoriteten av de caféer vi har studerat, har beskrivit cafémiljön som viktig och att 

kunderna ska trivas samt känna sig som hemma. Britt Karlsson förklarade även att de 

fokuserar på att skapa en helhetsupplevelse för kunden och att alla faktorer i cafémiljön 

därför behöver stämma överens med varandra. Mormors stenugnsbageri och kaffestuga 

finns på Öland och öppnar strax även upp ett café i Kalmar. Britt Karlsson förklarade att 

de kommer att följa samma tema även i Kalmar för att kunderna verkligen ska känna igen 

sig i deras cafémiljö. Tina Hansson på Kullzénska cafét påstod att servicemiljön har en 

stor betydelse eftersom det påverkar upplevelsen och kundernas besök. 	

	

Bitner (1992) redogör för servicelandskapets tre miljömässiga dimensioner som 

omgivningens förhållanden, rum och funktion samt symboler och artefakter. 

Omgivningens förhållanden handlar exempelvis om faktorer som belysning, musik, 

temperatur och doft. Wilson et. al. (2016) beskriver att servicelandskapet kan fungera 
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som ett package. Författaren syftar då till de element som finns paketerade i den fysiska 

miljön som ska förmedla en bild av vad som finns inuti tjänsten. De äldre caféerna 

Kullzénska cafét och Hamnkaféet är två K-märkta byggnader och respektive ägare 

förklarade att de därför inte kan göra några större förändringar i miljön. Däremot 

förklarade både Liselott Sjögren och Tina Hansson att de istället ser detta som en fördel 

och att den mer äldre och mysiga miljön är en styrka för dem. Deras caféer har en längre 

historia och har funnits i Kalmar en längre tid. Emma Norrbom på Ekelunds Konditori 

berättar också att dem tänker på sin cafémiljö och att det ska hållas rent och snyggt under 

hela dagen för en trevligare och mer ombonad känsla. De flesta caféerna vi har intervjuat 

har ingen bakgrundsmusik i servicemiljön. Emma Norrbom menar exempelvis att hon 

själv upplevt musik på andra caféer som störande och att hon tror att folk vill sitta och 

fika i lugn och ro. Däremot finns det andra ljud som kan upplevas som störande till 

exempelvis om någon väsnas för mycket eller liknande. Emma Norrbom menar vidare att 

de har väldigt mycket tyger i form av gardiner och andra textilier för att på så vis dämpa 

en del störande ljud som kan finnas. Ett av caféerna som skiljde sig gentemot de andra 

när det gäller musik var OAS. Rabea Holzfurtner beskriver att hon tror att musiken skapar 

en slags bra och avslappnad atmosfär i caféet. Vidare beskriver hon att de har en mer 

multikulturell och avslappnad cafémiljö och därmed använder sig av bakgrundsmusik för 

att skapa och förmedla detta. Hultén (2015) förklarar att musikens tempo har en påverkan 

på kundernas upplevelse och vistelsetid i servicelandskapet. 	

	

En annan miljömässig dimension benämner Bitner (1992) som rum och funktion. 

Rummets layout är placering av utrustning, maskiner och inredning medan 

funktionaliteten handlar om förmågan hos dessa objekt att underlätta och uppfylla mål i 

servicelandskapet. Tina Hansson förklarar att Kullzénska är ett stort café men med flera 

små rum som gör det möjligt för gästerna att kunna sitta avskilt och fika i lugn och ro. 

Vidare menar hon att trots att de har fullt café med ca 100 personer så delar den gamla 

utformningen upp gästerna vilket också är en fördel då det kan bli alltför mycket oljud 

om alla skulle sitta i en stor sal. Valmöjligheten för gästerna att välja att sitta i större 

sällskap eller mer avskilt menar Tina gör cafémiljön mer anpassad för alla. Wilson et. al. 

(2016) benämner att servicelandskapet kan ses som en facilitator genom att stödja och 

underlätta för människorna i miljön. Emma Norrbom beskriver Ekelunds konditori som 

ett modernare café och att de tack vare sitt läge har många gäster som är studenter men 

också barnfamiljer. Ekelunds erbjuder också barnen pyssel, vilket Emma Norrbom tror 
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underlättar för föräldrar som kan slappna av lite mer trots att de har barnen med sig och 

fikar. Mindre underlättande funktioner i servicelandskapet kan uppfylla mål hos 

cafégästerna.   

 

Symboler och artefakter beskrivs av Bitner (1992) som de signaler som fungerar som 

kommunikatörer i servicelandskapet. Vidare kan dimensionen innefattas av exempelvis 

skyltning och stilen på inredningen samt de symboler som symboliserar företaget. Emma 

Norrbom lyfter fram att de har ett lila tema som tagit inspiration från deras lila logga. 

Vidare förklaras att de har bord, soffor, kuddar och övriga tyger som följer det lila temat 

för att skapa en helhet i cafét. Bitner (1992) påpekar att det är särskilt viktigt för 

tjänsteföretag att leverera en helhetsupplevelse i servicelandskapet. Chebat och Michon 

(2004) förklarar att kunderna uppfattar servicelandskapet utifrån sina sinnen och skapar 

ett helhetsintryck av det som upplevts. Rabea Holzfurtner beskrev att OAS café har ett 

tema där de försökt att skapa en oas med mycket växter och plantor. Vidare förklaras att 

Rabea Holzfurtner och hennes partner fått sin inspiration utifrån egna resor och skapat en 

multikulturell utformning i sin cafémiljö. 	

 

4.1.2 Servicemötets betydelse i cafémiljö 

Grönroos (2015) framhäver att det finns en utmaningar när det kommer till utformningen 

av servicelandskapet eftersom något som anses optimalt av en individ inte är det för en 

annan. Vidare poängteras att det därför är viktigt att interaktionerna mellan kunder och 

anställda fungerar och är anpassad efter det servicelandskap de befinner sig i. Britt 

Karlsson betonar att bemötande är något de anser är viktigt och poängterar att det lika 

viktigt att de som endast arbetar i cafét på sommaren vet hur man bemöter kunderna för 

att ge dem den bästa upplevelsen. Grönroos (2015) styrker detta och menar personalen i 

fronten är de som har störst påverkan på kunden och behöver därmed ha förståelse för 

hela serviceprocessen. Britt Karlsson menar att Mormors stenugnsbageri och kaffestuga 

har ett gammaldags franskt tema som de har även på det nyöppnade cafét i Kalmar. Britt 

Karlsson anser att det är viktigt att kunderna känner igen sig när de besöker cafét och att 

de ska känna sig hemma och välkomna. Wilson et al. beskriver att servicelandskapet kan 

fungera som en socializer vilket innebär att utformningen påverkar samspelet mellan de 

anställda och kunderna. Britt Karlsson beskrev att deras bagare finns synlig i cafémiljön 

så att alla kan se vad som sker även “bakom”. Vidare menade hon att det var väldigt 

uppskattat av barn som kunde följa processen och ställa frågor direkt till bagaren. Wilson 
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et. al. (2016) påstår att servicemiljön kan påverka och uppmuntra till interaktioner, vilket 

kan liknas vid beskrivningen av interaktionen mellan barnen och bagaren på Mormors 

stenugnsbageri och kaffestuga. 	

	

Wilson et. al. påpekar att servicelandskapet kan fungera som en differentiator, vilket 

innebär att den fysiska miljön kan användas för att differentiera sig gentemot 

konkurrenter samt attrahera nya kunder. Alla caféer som intervjuats i den här studien har 

på ett eller annat vis angivit faktorer i cafémiljö som unikt gentemot andra caféer. Tina 

Hansson menar både unga som gamla trivs i deras 1800-tals cafémiljö och ser det som en 

fördel. Liselott Sjögren ser också deras inredning och k-märkta cafébyggnad från mitten 

av 50-talet som en fördel gentemot andra caféer. Rabea beskriver att de inrett sitt café likt 

en oas och försökt skapa en multikulturell stil i sin cafémiljö. Även Ekelunds Konditori 

har en egen modernare stil där Emma Norrbom framhåller att de valt att utgå från ett lila 

tema eftersom deras logga går i samma färg. 	

 

4.1.3 Flexibilitet och tillgänglighet som konkurrensfördel 

Begreppet flexibilitet framhåller Grönroos (2015) som en konkurrensfördel i 

serviceprocessen. Det kan exempelvis innebära att företaget gör en avvikelse utöver 

ordinarie tjänsten och tillmötesgår en kunds önskemål. Tina Hansson förklarade att de 

bakar och tillagar allt själva på plats och framförde att de är flexibla när det gäller 

kundernas önskemål. Rabea Holzfurtner påpekade att allt på menyn var veganskt och att 

det fanns något som passade för alla. Grönroos (2015) påstår att flexibilitet även behöver 

vara en planerad och välutvecklad del av serviceprocessen. Författaren redogör vidare för 

vikten av att personalen vet vad som gäller utöver den vanliga kundkontakten. Precis som 

Britt Karlsson beskrev, att de alltid förklarar för sommarjobbare hur de ska bemöta 

kunderna och få dem att känna sig sedda. En annan konkurrensfördel som Grönroos 

(2015) menar kan påverka hur kunderna upplever tjänsterna är tillgängligheten. Om 

kunden upplever en tjänst som svårtillgänglig så påverkar det dennes upplevda 

servicekvalité. När det kommer till anläggningens tillgänglighet är det exempelvis 

öppettider och parkeringsmöjligheter påverkar kunden (Grönroos, 2015). Rabea 

Holzfurtner upplyser att de har öppet fram till klockan 20.00 och istället inte öppnar förrän 

11.30 på förmiddagen under veckodagar. Jämfört med de andra caféerna i den här studien 

innebär det att OAS har en ökad tillgänglighet på kvällen. Rabea Holzfurtner påpekar att 

vissa kunder varit nöjda med möjligheten att kunna fika efter arbetet och att det inte är 
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många andra caféer som erbjuder detta. Kullzénska har även valt att ha öppet på vardagar 

mellan kl. 10.00 till kl. 18.30 (Kullzénska caféet, 2018). Däremot har Ekelunds konditori 

och Hamnkaféet i Kalmar ökad tillgänglighet på morgonen. Hamnkaféet öppnar redan 

vid kl. 06.30 och Ekelunds konditori kl.07.00 (Ekelunds Konditori, 2018). 	

	

När det gäller tillgänglighet av parkeringsmöjligheter påpekade Tina Hansson att det 

absolut påverkar hur länge kunderna kan stanna på caféet. Detta tror Tina Hansson beror 

på att det inne i Kalmars stadskärna inte finns så stor tillgänglighet av parkering. Vidare 

nämner Tina att kunder umgås och fikar mer inne i stan än handlar annat eftersom de 

handlar på nätet. Liselott Sjögren instämmer också att det påverkar tillgängligheten för 

gästerna. Grönroos (2015) redogör för tillgängligheten av fysiska resurser för kunder. 

Förutom att alla caféer erbjuder toaletter, ingår även intryck av inredning och exteriör i 

tillgängligheten i cafémiljön. Grönroos (2015) framhåller att personalen i fronten också 

bidrar till tillgängligheten genom sina färdigheter och sin kompetens att tillfredsställa 

kundernas önskemål och behov. 	

	

4.1.4 Egna reflektioner 

Det finns en stor förståelse hos caféerna för vikten av servicelandskapet och vilka faktorer 

som påverkar kunderna. De flesta av caféägarna eller de ansvariga har lång erfarenhet 

inom branschen och därmed stor kompetens. Servicelandskapet ses som en styrka av de 

flesta intervjudeltagarna och de anser att det är viktigt att kunden ska trivas och känna sig 

välkommen. Det finns även en stor förståelse för servicemötets betydelse i cafémiljöerna 

och att det är viktigt att skapa bra relationer för återkommande kunder. Genom att ha 

unika öppettider gentemot konkurrenter kan det exempelvis skapa konkurrensfördelar för 

caféer eftersom det ökar tillgängligheten för kunderna att besöka dem. OAS Café har 

öppet senare än de övriga caféerna som undersökts, vilket gör dem unika och kan fungera 

som en påverkningsfaktor som kan stärka deras varumärke.  

 

4.2 Multisensorisk marknadsföring 

4.2.1 Sinnena 

Syn	

Hulten (2014) skriver att synen är det viktigaste sinnet då 70% av intrycken tas in genom 

just ögonen. Därav är det också viktigt för caféer att utmärka sig med inredning och 

layout, men framför allt är det viktigt att temat matchar resten av servicemiljön. Något 
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som Emma Norrbom tyckte va viktigt var att det alltid skulle se rent och inbjudande ut. 

Vidare förklarar Hultén (2014) att den kognitiva perceptionen inom synsinnet är viktigt. 

Detta är framför allt viktigt inom caféer då den kognitiva perceptionen handlar om minnet 

och vad som väcker en individs uppmärksamhet för något. Då alla intervjuer har skett på 

företagens plats har erfarenheter angående caféerna kommit till handa. Bland annat var 

den lila färgen iögonfallande för Ekelunds konditori, den gammaldags inredningen på 

Kullzénska och Hamnkafét samt de lantliga träpanelerna på Påryds Lantcafé. Alla 

respondenter säger samma sak angående caféernas inredning. Det ska vara inbjudande 

och familjevänligt. De intryck som kunder får kommer antagligen avgöra om de sedan 

vidare rekommenderar platsen till vänner och bekanta. Det har alltså gett ett minnes 

avtryck från caféet men kunden har också uppmärksammat en eller flera saker under 

vistelsen. 	

	

Precis som Hultén (2014) nämner att människan har den kognitiva perceptionen där 

minnet hjälper till att se saker ur ett holistiskt perspektiv, nämner Rosenfield, Logan och 

Edwards (2009) något som kallas för activision. Begreppet handlar om att människan 

sätter saker i perspektiv och att det ska höra hemma tillsammans. Liselotte Sjögren har 

ibland fått frågan om hon har modernare typer av kaffe såsom latte eller cappuccino som 

kaffekedjorna brukar ha, varpå kunderna får som svar att på Hamnkafét serveras bara 

svenskt kokkaffe. Hon menar vidare att trots förfrågan så accepterar kunderna det och 

väljer då det vanliga kaffet. I dagens samhälle finns det ett flertal caféer och kaffekedjor 

och på många ställen kan det finnas flera alternativ av exempelvis kaffet som Sjögren 

nämnde. Detta är en del av activision och den kognitiva perceptionen. Om kunderna som 

kommer till Hamnkafét är vana att det finns flertalet sorter blir det ett minne och en vana. 

När kunden då kommer dit finns redan en förväntning på att dessa sorter ska finnas på 

plats då activision exempelvis brukar placera kaffesorterna tillsammans med fikat. 	

	

Hultén (2014) berättar också om imagery som är betydelsen av bilder som hjälper till att 

visualisera information när aktivering av de andra sinnena saknas. Vanligtvis handlar det 

om att det beskrivs något så att personen ifråga kan föreställa sig en produkt framför sig. 

Inom café världen skulle det kunna påstås att det används mycket men på ett annat sätt. 

Bland annat erbjuder Mormors stenugnsbageri och kaffestuga kunden att kunna titta på 

när bagaren bakar. Genom att berätta för kunden vad det är som bagaren gör kan kunden 

sedan föreställa sig vad den färdiga produkten kommer se ut, smaka, lukta och så vidare. 
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Delvis används imagery för att föreställa sig den färdiga produkten men också används 

den kognitiva perceptionen. Då kunden kanske redan har upplevt en liknande produkt, 

kan de därför se den färdiga produkten framför sig och har därför sina förväntningar från 

det tidigare minnet.  	

	

Hörsel	

Ljud i servicemiljöer är på många sätt positivt men i en studie utförd av Hörselskadades 

Riksförbund (2016) framkom det att så pass många som 51% tyckte att bakgrundsljud var 

störande och gjorde att de inte kunde höra den de pratade med när det kom till bland annat 

café miljöer. Tre av respondenterna i den här studien svarade i intervjun att de inte har 

valt att använda sig av musik i sina miljöer på grund av olika skäl. Emma Norrbom ansåg 

bland annat att det skulle påverka deras miljö genom att många kunder kommer dit för att 

umgås, plugga, jobba eller bara ta det lugnt. Musiken skulle annars störa kunderna. 

Sjöberg håller med om att det kan påverka ljudvolymen på gästerna men väljer bort 

musiken på grund av kostnaderna som uppstår av att ha musik spelad på offentliga platser. 

Tina Hansson valde däremot bort musiken på grund av caféets layout och att det skulle 

vara svårt att sätta upp högtalare. 	

 

Musik har en tendens att ge en positiv upplevelse när det kommer till servicemiljöer, 

framförallt i butiker (Krishna, 2010; Nordfält, 2011). Enligt Hultén (2014) uppbackat av 

Nordfält (2011) anses musik spela en större roll beroende på vilken målgrupp det är. När 

det då handlar om cafémiljöer, där alla respondenter svarar att de har en väldigt blandad 

konsumentgrupp är det därför svårt att anpassa musiken till målgruppens fördel. I de 

gjorda intervjuerna visade det sig att hälften av respondenterna svarade att de vanligtvis 

hade musik på i bakgrunden. Dessa tre som hade musik har inte upplevt att det verkar 

störande för kunderna. I stället för att då anpassa musiken efter de målgrupper som 

kommer till respektive café har de istället valt musik som passar med deras tema. Bland 

annat berättade Camilla Karlsson att de på Påryds Lantcafé använde sig av enbart en artist 

som de ansåg vara bäst för den typen av miljö. 	

	

Ljud består av tre komponenter; röster, musik samt ambienta ljud. Ambienta ljud är de 

ljud som inte kommer från människan själv eller ett instrument (Hultén, 2014; Helmefalk, 

och Hultén, 2017). Som tidigare nämnt har ljud olika påverkan på kunderna. Främst pratas 

det mycket om musik men det finns även andra ljud som kan påverka gästernas 
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upplevelse. Efter intervjun med Oas ägare Rabea Holzfurtner, valde intervjuarna att testa 

på smoothies ur caféts meny. Under väntans gång hördes det när dessa smoothies blev 

gjorda. Detta i sig är också bra då det ger kunden en bekräftelse på att det inte är inköpt 

utan gjort på plats. 	

	

Krishna (2010) förklarar att det inte bara är musiken som påverkar människan utan även 

värdeord, slogans och språk kan lämna stora avtryck. I intervjuerna frågades det om 

caféerna hade någon typ av slogan, värdeord eller vision som kunderna kunde ta del av. 

De flesta svarade att de inte använde sig av det utan ville att deras identitet och 

servicemiljö skulle tala för sig själva. En sådan sak som att “kunden alltid går först” tyckte 

Tina Hansson var så uppenbart att det inte fanns någon mening att använda sig av sådana 

värdeord. Rabea Holzfurtner sa att hennes café inte hade någon slogan än, men att hon 

gärna skulle ha det om hon kom på något bra. För henne var det därför fortfarande i 

utvecklingsstadiet. Generellt sätt var inte värdeord eller slogans särskilt viktiga, men ändå 

är det underförstått ur intervjuerna att alla vill sätta kunderna i fokus och att de vill att 

kunderna ska kunna säga till om det skulle vara något. Den enda av caféerna som 

verkligen använder sig av värdeord är Ekelunds konditori dessa hade de uppsatta vid 

kassan där displayerna med alla bakelser finns. dessa lyder ”God kvalité, trevligt 

bemötande och omtanke, alla ska hjälpas åt, vi ska ha roligt tillsammans allihopa, vara 

stolta över det vi producerar och säljer”.  Dessa passar dock in på alla intervjuade caféer 

och vad de står för.	

	

Känsel	

Oftast när en kund går in i en affär vill de klämma och känna på olika typer av produkter 

för att skaffa sig mer kunskap om de. Enligt Krishna (2010) är det ett sätt för människan 

att gallra ut de produkter som uppfyller kundens kriterier eller inte. Detta kan däremot 

vara svårt när det kommer till cafémiljöer då bakelser och dryck inte rörs innan de har 

blivit betalda. Att bedöma kvalitén på en dryck eller ett bakverk kan därför vara svårt. 

Hultén (2014) berättar att om produkten redan finns insatt i kundens minne och denna 

känns igen, är det lättare för kunden att dra slutsatser om hur det smakar, vad det är för 

konsistens och så vidare. 	

	

Känseln handlar dock inte enbart om att känna på saker, utan kan även handla om hur en 

känsla är (Nordfält, 2011). Tina Hansson beskrev bland annat att deras café ville ge en 
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känsla av “att komma hem till mormor”. Rabea Holzfurtner ville däremot att hennes café 

skulle förmedla en känsla av avslappning och att komma till en “oas”. Dessa känslor är 

också en stor del i servicemiljön och kan vara en av de stora faktorerna till varför det finns 

många olika teman på caféerna. Inte bara för att stå ut mot sina konkurrenter utan även 

för att de vill förmedla en känsla för sina kunder. För att kunna förmedla denna känslan 

är det därför viktigt att caféerna har koll på sina teman och att servicelandskapet möter 

dessa förväntningarna. 	

	

Doft	

I intervjun med Mormors stenugnsbageri och kaffestuga uttryckte sig respondenten att 

doften på plats är bland det viktigaste när det kommer till café verksamhet. Vanligtvis 

används dofter vid kampanjer och för att öka försäljningen av en viss produkt (Krishna, 

2010). Inom cafévärlden, särskilt de som bakar och gör eget kan inte välja vilka produkter 

de vill framhäva då det som bakas just då är det som doftar i butiken. Det skulle också 

kunna påstås att den nybakade doften är ett bevis på att sakerna är nygjorda samt gjorda 

på plats. Detta är också troligt att öka förtroendet och kvalitén för cafét.  Ezeh och Harris 

(2008) förklarar att trevliga dofter uppmuntrar till längre besökstid vilket kan göra att 

kunderna sedan köper mer exempelvis en extra kopp kaffe. Författarna nämner också att 

dofter i bagerier har ökat försäljning med så mycket som 300%. Även Ekelunds konditori 

tycker att dofterna från det nybakade hjälper till med försäljningen. Då konditoriet numera 

ägs av Danska wienerbageriet bakas allt där men flyttas senare till Ekelunds konditori. 

Emma Norrbom säger i intervjun “[...]dofterna sitter ju kvar ändå i grejerna, men såklart 

så är det ju när folk kommer in och känner att det är, alltså luktar gott då blir man ju sugen 

och kanske köper lite mer än vad man tänkt eller så”.	

	

Nordfält (2011) förklarar att dofter också kan hjälpa kunden att se sig tillsammans med 

produkten. Författaren berättar också om doftminnet som kopplar upplevelser, bilder och 

så vidare med dofter. Om en kund då går in till ett café och känner doften av nybakta 

kanelbullar och denne har minnen från den doften, kan det vara troligt att kunden kommer 

köpa en kanelbulle av just den anledningen. I intervjun med Camilla Karlsson nämner 

hon att företaget vill satsa på att vara enkelt och servera enkel mat som är extra god. De 

har många kunder som kommer dit från bland annat ängelholm på grund av det enkla och 

goda som serveras. Många saker kan vara enkel mat från ungdomen som sedan har lyxats 

till, vilket ger både den positiva effekten till kunderna. Exempelvis kan doften av de 
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nystekta julköttbullarna ta gästerna tillbaka till minnen de har från den lukten och därmed 

göra vistelsen ännu mer speciell för de.  	

	

Smak	

Maten är det som kostar mest i det svenska hushållet, både kostnadsmässigt och 

tidsmässigt (Hultén 2014). Krishna (2010) beskriver måltiden som en social 

sammankomst där man umgås och därigenom kan öka helhetsupplevelsen under 

måltiden. Camilla Karlsson och Tina Hansson säger båda att det är vanligt att man träffas 

över en fika eller för att äta något tillsammans. Hansson uttrycker bland annat att de har 

anpassat både sitt utbud för större grupper då de har runt 30 sorters fika att välja på,  samt 

att det ryms runt 100 personer totalt i caféet. Detta ger Kullzénska en fördel då det finns 

mycket plats att slå sig ner på och umgås i jämfört med Ekelunds café som är mycket 

mindre. 	

	

I intervjuerna framgår det att vart och ett av platserna har sitt egna lilla kända verk. Till 

Hamnkafét går kunderna för deras goda hemgjorda smörgåsar, Ekelunds är kända för 

bakelsen “Parisare”, Kullzénska har flertalet pajer, Mormors stenugnsbageri och 

kaffestuga fokuserar på bröd, OAS har allt veganskt och Påryd satsar på lyxig enkelhet. 

Det finns helt enkelt något för alla smaker och personliga preferenser. Krishna (2010) 

nämner att det även finns psykologiska påverkningsfaktorer när det kommer till 

smaken,  vilken kunskap det finns om produkten. För någon som föredrar ekologisk och 

närodlat är det därför bra att det finns caféer som erbjuder detta, som Mormors 

stenugnsbageri och kaffestuga. OAS och Hamnkafét helt olika stilar och utbud, vilket 

ligger till bådas favör. Alla caféerna har starka konkurrensfördelar då de inriktar sig på 

olika saker. Rabea Holzfurtner säljer inget med socker och som inte är veganskt, med 

undantag för mjölk i kaffet. Detta är ett bra utbud för de, då Kullzénska inte har mer än 

någon enstaka variant av sockerfritt.  

 

4.2.2 Multisensoriskt 

I mitten av trappan på det Kullzénska cafét slås doften av nybakat bröd och kanelbullar 

emot en. Doften aktiverar minnet av kanelbullar från tidigare erfarenheter. Hur 

kanelbullen ser ut med pärlsocker och snurran som ser ut som en liten snäcka. Smaken av 

kanel, smör och pärlsocker kommer sedan upp som ett minne, hur pärlsockret knastrar 

mellan tänderna och känslan av att dra bort bitar från bullen och doppa i kaffet dyker upp. 	



  
 

49 

	

Beskrivningen här ovanför består av flertalet olika saker som är viktigt inom 

sinnesmarknadsföring. Bland annat finns något som kallas “lexical-gustatory synthesia” 

som innebär att sinnena aktiveras när något blir beskrivet med flertalet detaljer. Tillslut 

framkommer en tydlig bild av hur kanelbullen smakar, luktar, känns, låter och ser ut 

(Krishna, 2010). Utöver detta finns det också minnen som är kopplade till varje sinne som 

hjälper till att beskriva, men också  koppla olika händelser till produkten. I exemplet ovan 

handlar det om minnet att kanelbullar doppas i kaffe under en fikastund och flera andra 

minnen av bullen i sig själv. Lukten som startade det hela hjälper kunden att visualisera 

sig tillsammans med bullen (Nordfält, 2011). Eftersom smaken består av 80% luktsinne 

hjälper det också kunden att få ett hum om hur smaken är enbart genom lukten och det 

minnet som redan finns (Krishna, 2010, Hultén, 2014). Den kognitiva perceptionen ger 

minnet av hur bullen ser ut. Känsel minnet aktiveras eftersom det kommer ihåg känslan 

av att dra isär bullen, ta ut den ur pappret och så vidare (Hultén, 2014). Ljudet av tuggat 

pärlsocker är en del av förväntningarna för bullen när det tas ett bett av den (Nordfält, 

2011, Krishna, 2010). Camilla Karlsson säger i intervjun att Lantcaféet har som fokus att 

göra det enkla till en WOW-faktor. De gör enkel mat, som exempelvis kanelbullar men 

extra goda. Då sinnena redan innan har en förväntan på ungefär hur en kanelbulle ska 

smaka är detta ett smart drag av caféet. När sinnena får det de förväntar sig, men ändå det 

där lilla extra kommer troligen wow-faktorn att uppdagas och därmed ge en positiv 

upplevelse för kunden. 	

	

Alla sinnena är på olika sätt kopplade till varandra för att kunna ge människan så mycket 

information som möjligt. Vilket sinne som är viktigast  är också olika beroende på vilken 

situation det handlar om (Hultén, 2014). Bland annat har studier visat att synen av en 

produkt påverkar smaken. Exemplet som ges är att färgen på en körsbärsdryck byts från 

original färg till orange, vilket gör att 40% som ser drycken också tar fel på smaken, i 

detta fallet trodde de att det var apelsin (Krishna, 2010).  Nordfält (2011) beskriver också 

att det är väldigt viktigt för upplevd kvalité att dofter passar med det man ser, hör och 

känner i den aktuella servicemiljön. På Mormors stenugnsbageri och kaffestuga har de 

därför en stor konkurrensfördel jämfört med de andra caféerna vi har intervjuat. Kunderna 

kan nämligen titta på bagaren när han bakar, vilket inte går på samma sätt hos de andra 

caféerna. Detta kan därför ge en ökad kvalitétskänsla eftersom besökarna också kan se 

om bagaren missköter sig. Utöver detta sprids doften av de nybakta bröden och bakelserna 
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i butiken och Britt Karlsson säger i intervjun att många barn tycker att det är kul att titta 

på bagaren och ställa flertalet frågor om vad han gör för något. Lukt, hörsel, syn och 

känslan av upplevd kvalité gör att fyra av fem sinnen aktiveras och blir till caféets fördel. 	

 

4.2.3 Egna reflektioner 

Alla sinnen är viktiga när det kommer till cafémiljöer, och de spelar alla roll för 

helhetsupplevelsen hos kunden. Detta verkar alla caféerna ha en ganska bra förståelse för. 

Dock har de valt att använda sig av de på olika sätt. Vissa använder musik, andra inte. De 

olika teman i miljöerna är också ett sätt att använda miljöerna och alla caféerna håller hårt 

på att hålla sig till det. 	

 

4.3 Varumärke och identitet 

4.3.1 Café som varumärke 

Grönroos (2015) citerar American Marketing Association (1960) med definitionen av ett 

varumärke som: ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller något annat särdrag som 

skiljer en säljares produkt från andra säljares. Det är exempelvis Ekelunds Konditori som 

beskrivits av Emma Norrbom, tidigare med sitt lila tema som följer färgen i deras logga. 

Alla caféer har säregna loggor medans det istället är olika namn som varumärke som 

anser sig mer etablerade i Kalmar. Tina Hansson anser att Kullzénska Café som 

varumärke är väletablerat och har funnits länge i Kalmar. Förklaringen låg främst i att 

syskonen Kullzénska som bott och haft huset tidigare är kända av många i Kalmar. Tina 

Hansson menar att det finns en udda historia bakom byggnaden, cafémiljön och i staden. 

Liselott Sjögren påstår också att deras café har funnits med en längre tid och att det har 

blivit ett etablerat varumärke i Kalmar. 	

 

Aaker (1997) redogör för begreppet varumärke och menar istället att det har gått från 

ogripbara aspekter som namn, logotyp och slogans till att innefattas av faktorer som 

varumärkespersonlighet, associationer och emotionella fördelar. Vidare förklaras att ett 

varumärke kan liknas vid ett löfte om produktens eller tjänstens emotionella kvalitéer 

gentemot kund. Brakus et. al. (2009) instämmer och menar att varumärkesupplevelsen är 

central för att påverka kundernas tillfredsställelse, lojalitet och personliga associationer 

till företaget. Rabea Holzfurtner förklarar att OAS café lägger fokus på att kommunicera 

ett värde i form av lokal, organisk och hälsosam mat. Liknande beskriver Britt Karlsson 
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att Mormors stenugnsbageri och kaffestuga fokuserar på att ge kunden värde genom bra 

kvalité på bröd med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror. Detta är något som 

kunderna tros uppskatta utöver att allt som erbjuds bakas från grunden och utifrån ett 

miljömässigt tänk i alla processer.  Hultén (2014) förklarar att relationer med varumärken 

kan ge konsumenter mening och skapa en starkare bild av varumärket. Grönroos (2015) 

förtydligar och menar att varumärkesrelationer ständigt utvecklas och förändras i takt 

med flödet av budskap som kunden uppfattar från företaget. Camilla Karlsson tror även 

att Påryds Lantcafé uppskattas av kunderna för deras enklare maträtter och deras 

gemenskap som finns i byn. 	

 

4.3.2 Vision och kärnvärden skapar caféets identitet 

Kapferer (2012) anser att ett varumärke inte bara är namnet på en produkt utan den vision 

som driver skapandet av produkter och tjänster under det namnet. Den visionen är 

varumärkets viktigaste tro och kärnvärde och kallas för varumärkesidentitet. Rabea 

Holzfurtner beskriver att den visuella identiteten för de är allt som kunden kan se och 

representerar varumärket på ett vis. Vidare förklaras att OAS café har försökt att förnya 

sin identitet för att göra den tydligare gentemot kunderna. Kapferer (2012) påpekar att 

många företag gör fel när de först formulerar en grafisk bild innan de bestämmer sin 

identitet. Vidare framhålls att det inte är säkert att den grafiska bilden stämmer överens 

med det som varumärket verkligen står för. Rabea Holzfurtner tror att många kunder i 

Kalmar nu känner till varumärket men att hon vill få fram en enklare grafisk bild som alla 

kan förstå utan att någon förklaring behöver ges. Eftersom OAS café inte funnits i mer än 

ett år så verkar det som Rabea vill förenkla för kunderna och förtydliga den bild hon vill 

att kunderna sedan ska uppfatta om varumärket. 	

	

Kapferer påpekar att varumärkesidentitet definierar vad som är och vad som är fritt att 

förändra för att matcha den moderna marknadens mångfald. Emma Norrbom betonade att 

Ekelunds konditori är ett starkt varumärke och tillhör Danska Wienerbageriet. Trots att 

Ekelunds har legat på samma ställe ungefär sedan 20-talet menar Emma Norrbom att 

caféet har moderniserats och utvecklats sedan dess eftersom marknaden förändras. 

Kapferer (2012) styrker detta och förklarar att många företag med liknande produkter och 

tjänster behöver sticka ut på marknaden och visa vad som är unikt gentemot 

konkurrenterna. Emma Norrbom beskriver att Ekelunds konditori är känt för sina 

Parisare och menar att många kommer för att köpa den bullen som innehåller kanel och 
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vaniljkräm. Liselott Sjögren beskriver också att de är välkända men för sina matiga 

smörgåsar med pannbiff som de tillagar själva. Tina Hansson framhåller också sitt 

hembakade utbud som en fördel men betonar också miljön och dess historik.	

	

Kapferer (2012) anser att det finns svårigheter som påverkar och pressar konceptet 

varumärkesidentitet. Författaren anser att ett stort problem är att alla marknadsförare 

utgår från samma konsumenter i sin marknadsföring och att de istället kommer att likna 

varandra. Det blir en brist på identitet och en saknad av varumärkets DNA och rötter. Det 

är främst olika erbjudanden, event och öppettider som skiljer de flesta caféerna åt. OAS 

café har exempelvis olika spelningar och gästtalare som Rabea Holzfurtner menar skickar 

förfrågningar till direkt till henne för godkännande. De har även längre öppettider än de 

flesta andra caféerna som diskuterats och en annan typ av veganskt och nyttigare tema i 

sitt café. Det som också avgör är caféernas olika servicemiljöer och i slutändan vilken 

image som kunderna faktiskt har av caféet. Grönroos (2015) förklarar att 

marknadsföraren ansvarar för att skapa och utforma ramarna för ett varumärke som finns 

i kundernas tankar.  Det betyder att om den bild som kunderna har av ett varumärke, det 

vill säga varumärkesimagen bör stämma överens med varumärkets identitet. 	

 

4.3.3 Egna reflektioner 

Varumärket handlar idag om mer än bara symboler, namn och logga. Det läggs mer fokus 

på att skapa ett starkt kundvärde och en stark varumärkesidentitet genom att erbjuda unika 

erbjudanden, öppettider och miljöer. Vår uppfattning är att Caféerna i Kalmar främst 

fokuserar på att skapa ett etablerat varumärke för att kunderna ska känna igen dem och 

känna sig som hemma. De caféer som funnits i Kalmar på samma plats väldigt länge ser 

detta som en fördel då de anser att det stärker deras varumärke lokalt i Kalmar. Det är 

viktigt med visionen i cafémiljöerna men det är också fokus på att skapa värde för kunden 

genom tillgänglighet och flexibilitet. 

 

4.4 Konkurrenskraft 

4.4.1 Ökad konkurrens 

Mellan år 2017 och 2018 ökade cafeérnas försäljningsvolym med 4.6 procent (SCB, 

2018). Detta överensstämmer med de flesta intervjuer som gjorts under studiens gång. 

Det har kommit  fram att det finns mycket konkurrens i Kalmar då det öppnar nya caféer 

lite överallt. Enligt Sjöberg på Hamnkafét har de många caféerna, framförallt de som 
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öppnas utanför stan vid Hansa City gjort en helt ny typ av konkurrens. Som hon uttrycker 

sig är det få personer som handlar på Hansa City som sedan åker in till centrum och tar 

en fika när det finns ett mindre fikaställe där de redan befinner sig. Den enda av caféerna 

som inte känner så stor press är Påryds Lantcafé som ligger utanför centrum i en liten 

förort till Kalmar. Deras fokus hamnar istället på genomresande, sin catering och de som 

bor i området. Därav påverkas de inte av saker som Hansa City. Camilla Karlsson som är 

delgrundare av Påryds lantcafé menar på att i bygden cafét befinner sig så samarbetar de 

istället med varandra och alla har fokus på olika saker vilket gör att man inte heller stjäl 

kunder ifrån varandra. 	

 

4.4.2 Positionering och konkurrens 

Positioneringen av caféerna i samband med vad de vill ha för öppettider och identitet gör 

att de flesta slåss om samma saker, kunderna. Vissa av caféerna har till fördel att de har 

legat på samma plats i många år, exempelvis har Ekelunds konditori haft samma plats 

sedan runt 20-talet. Detta har gjort att många kunder kommer tillbaka dit därför att de vet 

vad de får och de behöver inte heller leta efter cafét. Både Hamnkafét och Kullzénska 

cafét har också en gammal historia i Kalmar. Båda caféerna har legat på samma platser; 

inne i stan och vid hamnen väldigt länge och de har båda bedrivit caféverksamhet i över 

15 år. Både Ries och Trout (1986) och Kapferer (2012) menar på att positionering är den 

största konkurrensfördelen ett företag kan ha samt på vilken målgrupp fokuset ska ligga. 

När det kommer till caféverksamhet är positioneringen visserligen viktig men att 

kunderna vet var caféet ligger är viktigare än hur centralt det är. Som ägare av ett relativt 

nytt café tyckte dock Rabea Holzfurtner att placeringen var viktigast. Även om hon hellre 

haft en lokal på storgatan är hon ganska nöjd då OAS Café ändå ligger i direkt anslutning 

av målgången till Ironman som brukar locka mycket folk. 	

 

4.4.3 Konkurrens eller samarbete 

I intervjun med Rabea Holzfurtner, uttryckte hon att det fanns stor konkurrens i Kalmar, 

något som Liselotte Sjögren också intygade. Däremot tyckte Holzfurtner att det var 

mycket kyligt och otrevligt mellan konkurrenterna. Camilla Karlsson  på Påryds Lantcafé 

ser däremot inte konkurrensen som ett problem. Då caféet ligger utanför staden på 

landsbygden jobbar de mer med att stötta varandra än att försöka ta kunderna. Kapferer 

(2012) förklarar att skilja varumärken från varandra genom deras positionering är vanligt. 

Vidare förklarar Kapferer (2012) att det är viktigt att positionera sig med det starkaste 
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varumärket har. Rabea Holzfurtner menar på att istället för att konkurrera, dra nytta av 

varandra. Bland annat uttrycker hon att det är synd att modekedjor flyttar ifrån stan istället 

för att locka kunder dit. Hon anser även kaffekedjor som en fördel än vad som annars 

skulle kunna ses som en stor konkurrent. De skulle ge fördelar åt varandra. Bland annat 

har caféerna i Kalmar flertalet olika teman och ingen vill vara den andra lik, de vill vara 

unika. Därmed finns det också något som passar varje preferens och målgrupp. 

Holzfurtner ser därför ingen riktig anledning till att ha en så fientlig attityd gentemot 

varandra. 	

	

När frågan om vad som gjorde caféet unikt uppkom under intervjuerna svarade 

majoriteten att det var ett bakverk eller temat.. Kapferer (2012) skriver att positionering 

handlar om att uttrycka varumärkets unika egenskaper för att vara mer tilltalande än andra 

varumärken för konsumenterna. I intervjuerna nämnde majoriteten av respondenterna att 

deras hembakade var en fördel då de inte trodde att många andra caféer hade det längre. 

Det är inte den erfarenheten som upplevts under studiens gång, snarare tvärt om. Alla sex 

caféer som har intervjuats har gjort allt eller majoriteten av sina produkter själva och dessa 

sex är inte heller de enda caféerna som gör det i Kalmar eller på Öland. 	

 

4.4.4 Egna reflektioner 

 Konkurrens är något man aldrig kommer att komma undan. I texterna ovan nämndes det 

bland annat att alla caféer har olika teman och öppettider, vilket är positivt för deras 

positionering. Dock är det bra om attityden till konkurrens hade ändrat sig lite inom café 

branschen från att vara fientlig till att samarbeta lite mer med varandra som OAS ägare 

nämner i sin intervju.  
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5 Slutsats 
I det sista kapitlet kommer de slutsatser som framkommit utifrån den empiriska och 

teoretiska analysen att presenteras. Inledningsvis besvaras studiens tre delsyften följt av 

forskningsfrågan. Till sist redovisas praktiska implikationer och förslag på vidare 

forskning. 

 
5.1 Svar på syfte och forskningsfråga 

5.1.1 Syfte 

Vi kommer här att presentera de slutsatser vi har kommit fram till under studiens gång. 

Utgångspunkten för studien har varit att besvara vår forskningsfråga samt vårt syfte. 

Syftet är indelat i tre delsyften som alla kommer att bli besvarade här nedanför. 	

	

• Syftet med studien är att undersöka hur servicelandskapet på traditionella 

caféer kan påverka de olika sinnena och kundens upplevelser.  

	

Utifrån analysen har vi kommit fram till att sinnena har en central betydelse i cafémiljöer 

och på kundens helhetsupplevelse. Servicelandskapet på flera av caféerna är av äldre 

modell eller ska efterlikna den klassiska lantliga idyllen vilket är en stor påverkansfaktor 

för synen. Detta i kombination med doften av nybakat eller nylagad klassisk mat och 

ljudet av skramlande kaffekoppar utgör stora delar i denna typen av servicemiljö. De 

andra caféerna hade mer modern inspiration för sin layout och använde sig av andra typer 

av teman. Det de hade gemensamt var att de ville framstå som lugna platser där besökarna 

enkelt kunde sitta ner och avnjuta en kopp kaffe i lugn och ro. I dessa miljöer behöver 

utbudet nödvändigtvis inte vara annorlunda även om ett av caféerna har valt att satsa på 

det veganska och den raw food trend som just nu är aktuell. Servicelandskapet påverkar 

sinnena för att sammankoppla och processa alla intryck som en konsument får vid första 

intrycket. Helheten av miljön påverkar sedan kunden via de olika sinnenas minnen. Detta 

gör att man kan minnas flertalet olika saker från tidigare erfarenheter under livets gång. 

De som inte redan har minnen från de olika sinnena i den situationen, exempelvis kanske 

någon aldrig har ätit en kanelbulle, kommer att skapa ett där på plats. 	

	

Tänk att gå in hos Mormors stenugnsbageri och kaffestuga, doften av nybakta kanelbullar 

slår ut genom dörren och därinne står deras bagare i full färd med att pensla ytterligare en 

plåt. En god känsla av kvalitet sköljer över då snart kommer den varma, nybakade bullen 
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vara i handen. När första bettet är gjort kommer sedan pärlsocker att knastra mellan 

tänderna i samtidigt som sällskapet dricker nybryggt svart kaffe. Detta är ett exempel på 

hur caféiljön med gamla anor kan knyta sig an med sinnena och på så sätt också kanske 

utlösa ett minne i form av storbak för hela släkten hemma hos mormor.	

	

Om man då vänder på det hela och går in på ett modernare café med moderna cafébord, 

svala blåa och gröna färger, stora fönster med mycket ljus och lite modern musik tyst i 

bakgrunden är oddsen att förväntningarna inte är nybakad kanelbulle utan något mer friskt 

som en smoothie eller färskpressad juice. Kanske har individen som precis går in på cafét 

varit utomlands på Hawaii och tänker sig tillbaka dit när atmosfären slår till. Därav 

aktiveras alla sinnena men sinnenas minnen ger kunden helt olika upplevelser och minnen 

som aktiveras av miljön. 	

	

Sammanfattningsvis kan därför sägas att servicelandskapets helhetsperspektiv; alla 

utsmyckningar, ljud och dofter, samt sinnenas olika samspel påverkar konsumenternas 

sinnen då dessa aktiveras i samband med att kunden  kommer in i miljön. Hur kunden sen 

svarar gentemot miljön kan både ha att göra med helhetsperspektivet och förväntningar, 

lika mycket som det kan ha med individens tidigare minnen att göra. Dessa minnen 

aktiveras via de olika sinnena och därav är det inte så troligt att människor tänker på 

köttbullar när de går in på ett café med tropiskt tema. 	

	

• Syftet är också att kunna påvisa vad som kan anses vara unikt i 

servicelandskapet för traditionella caféer.  

	

Under intervjuerna med våra respondenter har majoriteten av caféerna sagt att de satsar 

på ett äldre tema. “Det ska kännas som att komma hem till mormor”, sa Tina Hansson. 

Att både Hamnkafét och Kullzénska ligger i K-märkta byggnader spelar så klart in på att 

interiören och atmosfären ser ut på ett visst sätt. Mormors stenugnsbageri och kaffestuga 

har också de satsat på ett gammaldags tema men med franska attributer, medans Påryds 

Lantcafé har valt att gå på svensk lantlighet som också speglar det gamla och klassiska. 	

	

Något som påvisats vara unikt och fördelaktigt för caféer är placering av verksamheten. 

Ekelunds konditori har legat på samma plats sen under 20-talet men ändå är inredningen 

ganska lätt och relativt modern. Det de istället har valt att fokusera på är de lila atteraljerna 
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som konditoriet alltid har haft med sig. Om man tittar tillbaka på hur caféerna kom att 

uppstå så var det genom de gamla kaffestunderna som man hade tillsammans, det var de 

som senare utvecklades till kaffehus och  det vi idag känner till som caféer (Sundin, 

2016). Kanske är det därför det är så viktigt att behålla den äldre stilen, för att det ska 

kännas som hos mormor när man samlades, drack kaffe och bara umgicks. Å andra sidan 

kan man också fundera på varför inte alla caféer håller sig till “mormors känslan”. En 

teori är att caféer både vill utmärka sig gentemot de nyare kaffekedjorna men ändå hålla 

på det gamla och göra sitt eget och att det inte är alltför mycket som är inköpt. Att mixa 

nytt och gammalt kan därmed också vara en fördel, genom att caféet fortfarande sticker 

ut och har både fika men också lite lyxigare saker.   	

	

I intervjun med Tina Hansson på Kullzénska cafét svarade hon att det som är unikt för 

caféerna är servicemiljön och det faktum att de, Kullzénska, hade hembakat vilket hon 

inte trodde var så vanligt längre. De andra respondenterna stämmer även de in på att 

servicemiljön, varje cafés tema, är bland det viktigaste för att vara unik som café men 

också att det var deras hembakade som gjorde platsen unik. Varje ställe har något som de 

är lite extra stolta över. För Påryds lantcafé handlade det om lyxig enkelhet, för Ekelunds 

konditori var det bakelsen parisare som var speciell. Kullzénska har mycket pajer medans 

Mormors stenugnsbageri och kaffestuga fokuserade på nybakat bröd. OAS café 

fokuserade på sockerfritt och veganskt när Hamnkafét har sitt fokus på goda smörgåsar. 

Alla dessa inriktningar är något som gör caféerna unika för sitt slag. 	

	

Det som sedan anses vara unikt för varje servicelandskap är temat. Det tema som varje 

café använder sig av är en del av deras identitet och det de vill förmedla till sina gäster. 

Det första intrycket av temat är det som kommer sätta prägel på kundens förväntningar. 

Utöver temat är doften en av de viktigaste punkterna i servicelandskapet inom 

cafébranschen. Detta backas upp av Ezeh och Harris (2008), Britt Karlsson och Emma 

Norrbom som förklarar att dofter kan hjälpa till att både öka försäljningen. Hela 

servicemiljön är såklart viktig när det kommer till helhetsupplevelsen inom cafémiljöer, 

men under studiens gång har vi kommit fram till att vissa punkter är något viktigare. 

Däribland finner:	

• det visuella temat på cafét  

• dofterna som kommer därifrån  
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• deras signatur i form av bakelse, mat, eller annan typ av försäljning som utmärker 

de lite extra.  

	

En stark och tydlig varumärkesidentitet stärker och beskriver varumärkets unika vision 

och kärnvärden. Stämmer inte caféets identitet överens med resterande faktorer i 

servicelandskapet eller med kundens uppfattning av varumärket, är det svårt att lyckas på 

marknaden. OAS café ansåg att många kunder redan kände till varumärket men Rabea 

Holzfurtner menar att hon vill utveckla även en förenklad grafisk bild som alla kunder 

ska kunna förstå. Kapferer (2012) styrker detta genom att förklara att många företag med 

liknande tjänster och produkter behöver sticka ut för att visa vad som är unikt gentemot 

konkurrenter på marknaden. Genom att påverka kundernas uppfattningar om varumärket 

och framstå som ett unikt café med bra kvalité krävs en klar och tydlig vision och identitet. 	

	

• Studien ska även undersöka vilka faktorer som kan stärka varumärket och 

dess konkurrenskraft för traditionella caféer på marknaden.  

	

Faktorer som ansetts förstärka konkurrenskraften enligt caféerna själva har främst varit 

att de bakar det mesta eller allt själva. Det är däremot något som den här studien inte 

påvisar efter den utförda analysen. Eftersom majoriteten av caféerna i den här studien 

bakar och tillagar sina produkter så ses detta inte som en särskilt stark konkurrensfördel i 

Kalmar. Det som däremot påvisats är att vissa caféer har en del unika menyer och 

bakelser. Exempelvis förklarade Ekelunds Konditori att de var mest kända för sina bullar 

med kanel och vaniljkräm, så kallade parisare. Medan Hamnkafét framhävde att deras 

matiga smörgåsar med pannbiff utgjorde deras varumärke och en konkurrensfördel. 	

	

Ett starkt och etablerat varumärke och varumärkesidentitet kan också förstärka 

konkurrenskraften för traditionella caféer på marknaden. Det framkom i analysen att de 

flesta äldre traditionella caféerna som Kullzénska, Hamnkafét och Ekelunds konditori, 

alla betonar vikten av att ha ett väletablerat varumärke. Det framgår också att det finns 

ett stort fokus hos caféerna på emotionella fördelar med varumärket, såsom historia och 

kvalité snarare än namn och logga. Detta framhåller även Aaker (1997) och Brakus et. al. 

(2009)  i sin redogörelser om begreppet varumärke. Ett exempel är Mormors 

stenugnsbageri och kaffestuga som lägger stort fokus på att ge kunden värde genom bra 

kvalité på bröd genom ekologiska och närproducerade råvaror. 	
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Det framkom att flexibiliteten och tillgängligheten är konkurrensfördelar som kan 

appliceras i serviceprocessen och servicelandskapet. Flexibiliteten genom bemötande av 

anställda och dess förmåga att tillmötesgå kundernas önskemål handlar om att företag 

måste ha en planerad och ett väl utvecklat arbetssätt för att hantera avvikelser i 

serviceprocessen. För ökad konkurrenskraft på marknaden krävs också att personalen i 

fronten har stor kunskap och förståelse för det som gäller utöver den vanliga 

kundkontakten. En annan konkurrensfaktor som kan implementeras på ett café är 

möjligheten av tillgänglighet av både anläggningen och tjänsten i sig. Det handlar främst 

om öppettider och parkeringsmöjligheter som kan utnyttjas som konkurrensfördel 

gentemot andra caféer. Caféerna som undersökts i den här studien har väldigt skilda 

öppettider, vilket kan vara positivt då de konkurrerar om kunderna. OAS café är de som 

utmärker sig mest, då dem har öppettider fram till klockan 20.00 på kvällen. Hamnkafét 

och Ekelunds Konditori skiljer sig istället genom att de öppnar tidigare på morgonen. Det 

innebär olika konkurrensfördelar eftersom en del kunder föredrar att besöka ett café på 

morgonen, medan andra istället föredrar tider senare på eftermiddagar och kvällar. 

Caféerna i Kalmar som undersökts har därmed anpassat sig efter varandra relativt bra när 

det gäller tillgängligheten att besöka caféerna. Ett annat resultat som framgick av 

tillgänglighet, var parkeringsmöjligheter. Caféerna som fanns placerade inne i 

stadskärnan ansåg att parkeringsmöjligheterna och avgifterna påverkar kundernas 

möjlighet att besöka dem samt vistelsetiden. 	

	

Positionering är den stor konkurrensfördel som ett företag kan ha. Positioneringen av 

caféerna tillsammans med öppettider och varumärkesidentitet gör att de konkurrerar om 

kunderna. Vissa caféer har en fördel av att de har funnits på samma plats i många år och 

är väletablerat på marknaden. Resultatet visar att en caféverksamhets positionering är 

viktig men att det är en större konkurrensfördel att kunderna vet vart caféet ligger än hur 

centralt det är. Det framgick också att caféerna har olika syn på konkurrens. Rabea 

Holzfurtner ansåg exempelvis att caféerna istället för att konkurrera mot varandra, ska 

samarbeta och dra nytta av varandra. Med en hård konkurrens bland caféer i Kalmar och 

butiker som flyttar från stadskärnan påstår Rabea Holzfurtner vidare att företagen ska 

samarbeta och ge fördelar åt varandra. 	
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5.1.2 Forskningsfråga 

Utifrån våra tre delsyften  har en forskningsfråga utformats. Vi börjar med att presentera 

vår forskningsfråga som sedan kommer att besvaras nedan.	

	

• Hur kan traditionella caféer utveckla sitt servicelandskap för ökad 

konkurrenskraft, med stöd av sinnesorienterad marknadsföring? 

	

Under studiens gång har vi uppfattat olika faktorer som påverkat konkurrenskraften inom 

café och servicemiljö. Det första är att servicelandskapets tema och utformning kan 

kombineras med olika sinnen för att stärka kundernas upplevelse. Genom att använda de 

olika sinnena som ett verktyg i de olika servicemiljöerna så kan det förstärka 

konkurrensen och uppfattningen av varumärket på marknaden. Vår uppfattning är att 

caféerna som undersökts inte arbetar strategiskt med att skapa en multisensorisk 

upplevelse utan att de har förlitat sig mer på dem naturligt förekommande sinnena som 

aktiveras i miljöerna. syn och hörsel är vanligt förekommande då det är olika sätt att 

kommunicera. Därutöver skulle caféerna kunna jobba mer med doft och helhetskänsla då 

vår uppfattning är att inte alla caféer är lika duktiga på att implementera en multisensorisk 

servicemiljö men som på många sätt skulle kunna ge mer konkurrensfördelar. Vi anser 

att Mormors stenugnsbageri och kaffestuga är duktiga på att använda sig av alla sinnena 

då de har satsat på gammaldags franskt tema med nybakade dofter, fransk musik men 

också en bagare som gör allting framför gästerna där gästerna också kan prata och 

kommunicera med honom detta leder i sin tur till ökad äkthetskänsla. 	

	

Det är även en konkurrensfördel att ha en varumärkesidentitet som utformats för att 

påverka kundens uppfattning av företaget. Vi har vidare uppfattat att caféerna i den här 

studien lägger stort fokus på emotionella fördelar med varumärket, såsom historia och 

kvalité snarare än namn och logga. Detta framhåller även Aaker (1997) i sin redogörelse 

om begreppet varumärke. Vidare anser vi att det finns fördelar med att ett café har funnits 

på samma ställe i många år och att det därmed hunnit skapas kundrelationer och historia 

kring varumärket. 	

	

En annan sak som vi anser skulle kunna vara till stor fördel är om att anpassa sig mer 

efter kunderna, såsom att hålla öppet lite längre då många jobbar sent och när de slutar 

finns det då ingenstans att ta vägen om man inte vill äta ute exempelvis. Vill caféerna 
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däremot inte ha öppet så länge på kvällarna kan det vara en stor fördel att öppna tidigt då 

det gynnar de som börjar jobba tidigt på dagen, jobbar natt och vill ta något på vägen hem 

eller för företagen som vill ge frukost till sina anställda. Öppettiderna bör däremot också 

anpassas efter vilken typ av café som företaget är. Tillgängligheten för målgruppen är det 

som är det viktigaste. Exempelvis kan oddsen vara större att det köps nybakta frallor vid 

sju på morgonen än lunch pajer eller smoothie bowls. Flexibilitet är en annan faktor som 

ger konkurrensfördelar i servicelandskapet. Utbildade och anställda med kompetens är av 

stor vikt för att kunna tillmötesgå kundernas behov och önskemål. Då det idag finns olika 

typer av handikapp är det bra att kunna bemöta detta på ett korrekt sätt. Det måste därmed 

finnas flexibilitet i serviceprocessen när det gäller avvikelser utöver de ordinarie 

tjänsterna som erbjuds. Om servicelandskapet exempelvis inte är handikappanpassat med 

hiss finns det möjligen andra sätt att lösa detta på. Det kan vidare vara att caféet har en 

trädgård och att kan komma ner med beställningen till kunden. Kunder som har allergier 

kan bemötas genom att hjälpa de göra en smörgås med glutenfritt bröd om det inte redan 

finns att erbjuda.	

	

Slutligen vill vi också nämna konkurrens som en egen del. För många innebär ordet 

konkurrens något dåligt och det kan bli en dålig stämning mellan de olika företagen, något 

som Rabea Holtzfurtner uttrycker under intervjun. Camilla Karlsson i Påryd har dock en 

helt annan syn på konkurrens. I Påryd sammarbetar de istället gentemot varandra, något 

som inte är en nödvändighet men hade kunnat ge en positivare bild i branshcen. 

Holzfurtner uttrycker också att hon ser konkurrens som en bra grej då olika café teman, 

branscher och event kan dra mer människor och rörelse till de olika platserna runt om i 

Kalmar. Konkurrens behöver därför inte vara en dålig sak utan kan gynna företagen på 

flera sätt. Vi skulle därför uppmuntra företagen inom branschen att lätta på attityden och 

se varandra som vänner och inte fiender. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att alla 

måste samarbeta, men att det behöver finnas en bättre respekt gentemot varandra. 	

 

5.2 Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 

I den sista delen anser vi att det är relevant att presentera studiens överförbarhet. Vi anser 

att det kan vara intressant att veta om vår studie är överförbar på närliggande branscher 

såsom kaffekedjor och restauranger. Eftersom dessa branscher, precis som cafébranschen 

ingår i tjänstesektorn är det enklare att bedöma om resultatet i  vår studie är överförbart. 



  
 

62 

Vikten av servicelandskapet och varumärke är relevant när det gäller alla tjänsteföretag 

och överförbarheten underlättas av att branscherna har liknande utbud av tjänster. 	

	

Det finns även andra företag och branscher som allmänt kan dra nytta av frågor rörande 

servicelandskap, sinnesmarknadsföring och varumärke. Det finns bland annat möjligheter 

för andra företag att öka förståelsen för betydelsen av servicelandskapets utformning, hur 

de olika sinnena kan användas samt vilka faktorer som kan leda till konkurrensfördelar 

på marknaden. 	

 

Vidare vill vi ge förslag på praktiska implikationer som företag kan ta del av eller fundera 

kring:	

• Våga använda och uttrycka sig med sinnena i servicemiljön.  

• Tänka på att skapa en stark vision och kärnvärde kring sitt varumärke. 

• Att inte bara se på konkurrens som ett hot utan som en nytta att dra fördel från 

genom samarbete. 

	

En vidare forskning som vi tror kan vara intressant är varför mat i sociala sammanhang 

är så viktigt. Det är en studie som skulle gå att göra ur flera olika perspektiv bland annat 

ur psykologisk eller konsument beteende perspektiv. Man skulle också kunna studera det 

ur ett företagsperspektiv och se hur de skulle göra för att tjäna mer pengar på mat och 

dess sammanhang. 	

	

Till studien gav vi mycket tid på att se om vi kunde hitta liknande studier inom vårt 

område som skulle kunna hjälpa oss lite under vårt arbete, men också för att vi inte skulle 

skriva om något som redan skrivits. Våra erfarenheter av detta blev att det inte finns så 

mycket forskning om just cafémiljöer utan mest om restauranger. Därav anser vi att vidare 

forskning hade varit intressant inom just cafébranschen på olika sätt. 	

	

Eftersom den här studien har undersökts ur ett företagsperspektiv, anser vi att det vidare 

också hade varit intressant att göra en liknande studie från ett konsumentperspektiv. Då 

hade jämförelser kunnat göras och se skillnader i hur respektive part uppfattar betydelsen 

av sinnesorienterad marknadsföring i servicelandskapet. En sådan studie i cafémiljöer ger 

möjligheten för caféerna själva att se vad kunderna ser som unikt och vad som skapar 

värde samt kvalité. 	
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Härmed tackar vi för att ni har tagit er tid att läsa denna studie	

med ett inspirerande slutcitat från Ernst Kirchsteiger: 

	

“Man känner sig aldrig så rik som när man plockar färskt bröd ur ugnen” 
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7 Bilagor  
 

Bilaga 1	

Intervjuguide	

Bakgrund	

• Namn 

• Ålder 

• Inspelning  

• Anonymitet 

• Position 

• Arbetsuppgifter 

• Antal år i Branschen 

• Återkoppling 

	

Teman	

Service management - servicelandskap	

Förklara vilken betydelse den fysiska miljön har för kundens upplevelse?	

• Första intryck 

• Design och funktion 

• Helhetsupplevelsen 

• Målgrupper 

• Värdeskapande i serviceprocessen 

• Kundens förväntningar 

	

Sinnesmarknadsföring	

Beskriv hur de olika sinnena kan användas i cafémiljöer.	

• Syn 

• Hörsel 

• Doft 

• Smak 

• Känsel 

• Multisensoriskt samspel 

	

Varumärke	
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Redogör för varumärkets betydelse angående positionering och konkurrenskraft.	

• Identitet; Företagets värderingar, syfte & vision 

• Image; Konsumentens bild av företaget 

• Konkurrenskraft gentemot större kaffekedjor 

• Skillnader och likheter med liknande företag 

	

Följdfrågor	

• Vad menar du med det? 

• Kan du utveckla? 

• Kan du förklara? 

• Kan du ge exempel? 

• Vad gjorde du då?  

• Kan du berätta mer om det? 

• Varför/varför inte?  

	

Avslut 

Är det något som du känner att du vill ta upp eller berätta mer om som vi missat att ta 

upp?	

• Tillägg 

• Förtydliga 

 

Bilaga 2 	
 
Operationalisering	
	

Teoretisk inriktning Huvudfråga Stödpunkter Förslag på teori 
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Service management 

(Servicelandskap) 

Vilken betydelse har 

den fysiska miljön 

för kundens 

upplevelse? 

-Första intryck 

-Design och funktion 

-Helhetsupplevelsen 

-Målgrupper 

-Värdeskapande i serviceprocessen 

-Kundens förväntningar 

Bitner (1992), Ezeh 

och Harris (2008), 

Grönroos (2015), 

Turley och Milliam 

(2000) 

Sinnesmarknadsföring Hur kan de olika 

sinnena användas i 

cafémiljöer? 

- Syn 

- Hörsel 

- Doft 

- Smak 

- Känsel 

- Multisensoriskt samspel 

Hultén (2014), 

Krishna (2010), 

Nordfält (2014), 

Ezeh och Harris 

(2008),  

Varumärke Vilken betydelse har 

varumärket när det 

gäller positionering 

och konkurrenskraft? 

- Identitet; Företagets värderingar, 

syfte och vision 

- Image; Konsumentens bild av 

företaget 

- Positionering och Konkurrens  

- Skillnader och likheter  

Kapferer (2012), 

Grönroos (2015), 

Ries och Trout 

(1986), Aaker 

(1997), Brakus et. 

al. (2009) 

 


