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Sammanfattning 
 

Titel: The colour of service - en studie om färgers påverkan på hotellföretags 

servicelandskap & identitet. 

Författare: Anton Bondeby & Patrik Holm  

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete 15hp.  

 

Syfte & forskningsfråga: 

Syftet med studien är att analysera färgers varierande associationer och presentera idéer 

över hur färger kan påverka hotellföretag. I samstämmighet med syftet har 

forskningsfrågan utvecklats, vilken utmynnat i följande: På vilka sätt kan hotellföretag 

påverka sitt servicelandskap och sin identitet med hjälp av färg? 

 

Metod: 

Uppsatsens har en kvalitativ metod som påbörjades i ett empiriskt problem, vilket 

prövats gentemot teori och sedermera utvecklat problematiken. Detta medför att vår 

uppsats växlat mellan induktion och deduktion. Det empiriska materialet har samlats in 

med hjälp av semi-strukturerade intervjuer där respondenterna består av färgspecialister 

och högt uppsatta personer inom hotellbranschen. 

 

Slutsatser: 

Under arbetsprocessen har vi påträffat att färg innehar flertalet generella, kulturella och 

traditionella associationer. Vi har även anträffat att hotellföretags servicelandskap, 

identitet och färg är starkt relaterade till varandra. Detta påverkar, skapar och förmedlar 

känslor samt utgör konkurrensfördelar om färgvalen överränsstämmer med 

hotellföretagets identitet. I slutdiskussionen presenteras färgers varierande associationer 

samt idéer över hur färger kan påverka hotellföretag. 

 

Nyckelord: Färg, hotell, servicelandskap, identitet, associationer. 
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Abstract 
 

Colour has encountered to be a significant part in marketing, which advantageously can 

be used in todays competitive market. Therefore, the purpose of this study is to analyze 

the colours varying associations and present ideas how colours can affect the hotel 

business. In coherence with the purpose we deveoled the research question, which 

resulted in following: How can hotels affect their servicescape and identity by the help 

of colour?  

 

Our study has a qualitative method that began in an empirical problem that has been 

tested against theory, which subsequently developed the research question. This implies 

that our study alternated between induction and deduction. The empirical data was 

collected using semi-structured interviews where respondents consists of color 

specialists and general managers in the hotel industry. 

 

During the working process we have encountered that colour holds general, cultural and 

traditional associations. We also discovered that hotel company's servicescape, identity 

and colour are strongly related to each other. This affects, creates and conveys feelings 

and can be competitive advantages if the choice of colour conforms with the hotel 

company's identity. The final discussion presents varying colour associations and ideas 

how colours can affect the hotel business. 

 

Keywords: Colour, hotel, servicescape, identity, associations.  
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1 Inledning 
I följande kapitel ges en introduktion av det valda forskningsområdet genom att 

redogöra en bakgrund samt problemdiskussion beträffande färgens påverkan relaterat 

till servicelandskap, identitet och känslor. Problemdiskussion mynnar ut i uppsatsens 

forskningsfråga och vårt syfte med studien följt av att gruppens valda avgränsningar 

slutligen redovisas. 

  

1.1 Bakgrund 
Företaget Heinz ökade sin försäljning med 10 miljoner ketchupflaskor under de första 7 

månaderna när de ändrade färg på produkten (kissmetrics.com, 2015). Är inte det 

fascinerande att färg kan bidra med en sådan stor förändring? Detta grundade vårt 

intresse kring färgers påverkan som därmed undersöks i hotellbranschen. Samtidigt 

återfinns färg överallt i vårt samhälle där användningen kan ske på både ett medvetet 

eller omedvetet sätt. Oberoende av om du är ute på promenad, inne i en matvarubutik, 

utövar någon sport eller övernattar på ett hotell, kommer färg alltid vara närvarande på 

ett eller annat vis. Det vill säga att färg bildar världen och utan dess existens kan vi inte 

uppfatta världen. I sammanhanget har människans intresse för färg existerat sedan 

antiken, då Aristoteles påstod att brist på ljus orsakar mörker och således att färg bildas 

där ljus möter mörker (Klarén, 2008, Holtzschue, 2011). Det är något som även Goethe 

resonerar om i sin färglära, vilken sägs vara grunden inom färglära och modern 

färgteori, där han beskriver att när ljus och mörker interagerar bildas färg (Sällström, 

1996). Vidare påvisade Goethe att två rena färgtoner kan öka varandras intensitet och 

skapa nya effekter om de placeras intill varandra (Ibid). Enligt Holtzschue (2011) hade 

Goethe sin utgångspunkt i färgens effekter, vilket författaren markerar att människor 

som arbetar med färg bör ha i åtanke.  

 

Att arbeta med färg kan utföras inom tjänstesektorn såväl som i produktionsindustrin. 

Tjänstesektorn är idag väl utbredd i samhället och utgör 74,6 % av all sysselsättning i 

Sverige om man inkluderar den privata och offentliga sektorn (almega.se, 2014). I detta 

sammanhang har hotellbranschens omsättning kontinuerligt ökat sedan 2010 och utgör i 

kvartal tre 2014 en ökning med 30,4 % (scb.se, 2014). Det medför att tjänstesektorn och 

därigenom hotellbranschen är av otroligt stor vikt för det svenska samhället och dess 

utveckling. Samtidigt påpekar Parment (2008) att tjänstesektorn har ett utbudsöverskott 

eftersom utbudet är större än efterfrågan. Därmed kan marknadsföringen vara av 
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essentiell vikt för tjänsteföretag som ett tillvägagångssätt att konkurrera samt sticka ut 

på marknaden, vilket både Grönroos (2007), Gummesson (2002) och Parment (2008) 

poängterar. 

  

Ett sätt att utföra konkurrenskraftig marknadsföring i tjänsteföretag, enligt Bitner 

(1992), är att utforma sitt servicelandskap utefter omgivningen där en inkludering av 

exempelvis färg, design, ljussättning samt layout kan bidra till en ökad upplevelse inom 

servicelandskapet. Vidare förklarar författaren att servicelandskapet innefattar den 

arena, miljö och utrustning som kunder bemöter samt påverkas av i kombination med 

att företaget har möjligheten att kontrollera dessa omgivningsfaktorer. Bitner (1992) 

påpekar att utformningen av servicelandskapet bör främjar olika sorters konversationer 

och är beroende av dess omgivning. I detta sammanhang beskriver Grönroos (2007) att 

det återfinns ett traditionellt servicelandskap inom tjänsteindustrin, vilket innefattar den 

fysiska platsen där servicemötet mellan kund och personal äger rum. Samtidigt 

beskriver Gummesson (2002) ett ytterligare perspektiv på servicelandskapet, det 

virtuella servicelandskapet som innebär att skapa, underhålla och omvandla relationer 

med hjälp av IT. 

  

Vidare var Goethe först med att generera idéer kring huruvida färger kan påverka 

människors känslor och föreställningar (Sällström, 1996). Goethe menade att 

färgupplevelsen är kopplad till den sinnesstämning som sker när betraktaren möter 

färgen (Ibid). Hultén et al. (2011) samt Gustafsson (2014) bygger vidare på ovanstående 

genom att återge den sensoriska betydelsen inom marknadsföring. Författarna belyser 

vikten av att använda sinnena vid marknadsföring för att generera en bredare upplevelse 

hos konsumenten. Därigenom kan marknadsföringen bidra med emotionella inslag och 

uttryck, vilket även Lin (2004), Lin (2010) och Labreque & Milne (2012) accentuerar. I 

sammanhanget innehar färger, precis som varumärkesnamn, olika mening som 

genomsyrar specifika identiteter vilket bidrar till igenkännande (Labreque & Milne, 

2012). Färger kan således vara ett konkurrenskraftigt medel i marknadsföring samt 

viktiga för varumärkena eftersom de hjälper företaget att skapa en önskvärd identitet 

(Ibid). På liknande sätt framhäver McCammon (2014) att färg är ett exceptionellt 

verktyg för att skapa medvetenhet kring ett varumärke och möta kunder på ett 

emotionellt sätt. Därmed påpekar författaren att färg inom marknadsföring kan 

användas för att förmedla en känsla och identitet som företaget står för. Det är i 
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överensstämmelse med vad Wheeler (2006) nämner, att färg kan tillföra känslor, bidra 

med att förmedla företagets identitet och bidra med associationer gentemot bolaget. 

  

1.2 Problemdiskussion 
Syn och färg är starkt relaterade till varandra. Hultén et al. (2011) framhäver att 

synsinnet utgör det dominerande sinnet som vi människor har störst förtroende till. 

Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) och Wheeler (2006) förklarar att färger bidrar med 

60 % av kundernas första intryck. Men hur uppfattas egentligen en färg och vad har den 

för betydelse ur ett företags perspektiv? Enligt Öhrstedt (1978) existerar flera 

definitioner av färg där den vanligaste referensen grundar sig i att färg är en 

färgupplevelse. Det innebär att färg upplevs genom en emotionell karaktär och en direkt 

iakttagelse. Det emotionella väcker således känslor hos betraktaren som exempelvis en 

varm eller kall känsla, vacker eller ful etcetera, medan den direkta iakttagelsen innebär 

att färgen uppfattas och bedöms (Öhrstedt, 1978). En ytterligare definition beskriver att 

färg grundar sig i betraktarens synintryck där kvalitén bestäms av ljusets våglängd eller 

en kombination av våglängder, även kallat kulörer (ne.se, 2014). Den här definitionen 

motsäger Goethes slutsats kring att färg bildas när ljus och mörker interagerar och inte 

enbart av ljuset. Samtidigt påvisar den senare definitionen att färg enbart betraktas, 

vilket kan tolkas som att färg inte innehåller några spår av emotionella inslag. 

Nationalencyklopedins definition härstammar från Newtons verk från 1600-talet som 

förespråkade att färg uteslutande produceras genom ljus, vilket även Holtzschue (2011) 

skildrar. Holtzschue (2011) förklarar att Newtons studie fokuserade på färgens orsak 

och anser att det bör uppmärksammas vid arbete med färg. 

  

Vidare framställer Klarén (2008) färg som ett fenomen och språkligt tecken där han 

beskriver att färg har en viss färgsymbolik som bildar associationer till den färgen och 

symbolen ifråga. Denna begreppsförklaring är mer lik Öhrstedts definition, dock tycker 

vår grupp att även denna innehar en avsaknad kring färgers emotionella karaktäristiska 

inslag som vår uppfattning är att färg bland annat besitter. Utifrån samtliga ovanstående 

definitioner angående färg skapas en problematisk situation då färg kan uppfattas att 

vara svårdefinierat och komplext. Det här finner vi även grund ur Nilsons (1999) 

beskrivning, gällande att färg kräver hänvisning utifrån flertalet vetenskaper för att 

erhålla en förklaring. Nilson (1999) sammanfattar att färg är konstant närvarande i alla 

sammanhang med sin gåtfullhet och praktfullhet. 
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Vidare tar Fridell Anter (2006) upp aspekten att en färg eller flera färger är moraliskt 

laddade med värderingar kring dess användning, kombination med andra färger och hur 

de bör interagera med rummets arkitektur. Det medför i sin tur att en färg eller flera 

färger kan ha en viss norm i dagens samhälle i jämförelse med hur dem uppfattades förr. 

Samtidigt påpekar skribenten att användningen kan åstadkomma frågeställningar 

huruvida det är moraliskt eller etiskt korrekt att använda en specifik färg på en specifik 

plats. Begreppsförklaring motsäger på sitt vis användningen av färg i huvudtaget då den 

kan antydas att betraktaren till färgen kan anse att vald färg står för något omoraliskt 

och ej vill förknippas med detta. Det här finner vi stöd ur Othman & Goodarzirad 

(2013) som understrycker att det kan existera färgkombinationer eller enskilda färger 

som innehar högre acceptans än andra. Således kan en applicering av färger inom 

marknadsföring bli av oerhört komplicerad art. Ovanstående resonemang är något vi 

anser marknadsförare bör inneha i beaktning men samtidigt understryker att utan färg 

går inte samhället att uppfatta. Därmed är det enligt oss essentiellt att undersöka hur 

tillämpning av färg kan påverka ett företag, både positivt som negativt. 

  

Parallellt utgör färg så mycket mer än specifikt färgens utseende till betraktaren, vilket 

gör ämnet otroligt intressant huruvida hotell kan använda sig av den kunskapen och 

applicera den i sin marknadsföring för att se dess påverkan. Detta med hänsyn till 

branschens starka och kontinuerliga tillväxt i kombination med det utbudsöverskott som 

Parment (2008) anser att tjänsteindustrin besitter. Således kan man tycka att samtliga 

hotellföretag bör besitta goda kunskaper om färg, dess användningsområden inom 

marknadsföring och hur det påverkar företaget. Det här tror vår grupp är en bristvara 

hos företagen och anser att det finns potential till ökad kunskap. Framförallt hur färg 

påverkar hotellindustrin där servicelandskapet och dess utformning utgör en stor del av 

verksamheten. I detta återfinns kopplingar beträffande vad Bitner (1992) samt Zeithaml 

et al. (2013) beskriver att servicelandskapet är en viktig arena för att skapa förtroende 

och igenkänning hos betraktaren. Därmed kan kanske en applicering av en färgstrategi 

eller strategier i servicelandskapet vara till gott förfogande för att möjliggöra en tilltro 

och utveckla identiteten gentemot företaget. Parallellt ställer vi oss frågande till 

huruvida användningen av färg eller färger inom hotell påverkar dess servicelandskap, 

identitet och förmedling av känslor. 
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Zeithaml et al. (2013) fortsätter förklara att konsumenterna skapar en image av både 

butiken och varumärket i sammanhang med upplevelserna i servicelandskapet. Detta 

styrker Lin (2004) som framhäver att konsumenter formar en helhetsbild över 

servicelandskapet baserat på vad de känner och formar således en image. Utifrån 

ovanstående diskussion samt Holtzschue (2011) resonemang att ha både Goethes och 

Newtons slutsatser i åtanke vid arbete med färg, bör utvecklare av servicelandskap inom 

tjänstesektorn analysera hur färgen eller färgerna påverkar företaget för att se dess orsak 

och effekter. 

  

Att tänka på färg vid utformning av servicelandskapet är även någonting som Lin 

(2010) och Labreque & Milne (2012) framhäver. Enligt Lin (2010) är applicering av 

specifika färger som är karakteristiska för målgruppen ett bra tillvägagångssätt i 

utformningen av servicelandskapet. Således kan en färgsättning utifrån kundernas 

preferenser vara av stor vikt för företagen vid planering och konstruktion av 

servicelandskapet. Det är någonting som Labreque & Milne (2012) instämmer i och 

påpekar att marknadsförare bör använda färgstrategier och färgval vid design av 

servicelandskap för att skapa eller förnya ett varumärkes personlighet. Enligt Sisefsky 

(1995) har färger nyttjats som symboler sedan antiken och av historiska skäl har diverse 

färger fått särskilda betydelser. Det medför att färgen av varumärket, dess identitet och 

de känslor som färgen skapar alltid har adderat en symbolik för personen, företaget, 

landet, kulturen eller historien ifråga. Dessa faktum bidrar till att vårt ifrågasättande 

kring färgernas påverkan i hotellen växer och leder oss instinktivt till att fortsätta utreda 

och analysera ämnet. 

  

Vidare förklarar Wheeler (2006) att färger ska bidra till att skapa känslor hos 

konsumenterna, hjälpa företaget att förmedla sin personlighet samt underlätta 

associationer till företaget. I sammanhanget lyfter författaren fram betydelsen av att 

förstå varumärkets identitet innan företaget bestämmer vilken färg som ska representera 

varumärket. Wheeler (2006) tydliggör även värdet av att undersöka vad färgerna har för 

innebörd innan val genomförs. Det är även i likhet med vad Lin (2010) framhäver att 

Eiseman (2000) uttrycker beträffande att färg är den metod som snabbast förmedlar 

budskap och innehåll. Eiseman (2000) nämner även att färg stimulerar individers 

sinnen, minnen samt kognitiva och emotionella responser. I ovanstående återfinns även 

likheter med vad Hultén et al. (2011) samt Gustafsson (2014) beskriver att 
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sinnesmarknadsföring handlar om, vilket kommer förklaras mer ingående samt dess 

relation till färg framöver i uppsatsen. 

  

Uppsatsens utgångspunkt beträffande vad färg är utgår från Klaréns (2008) definition att 

färg har en färgsymbolik som bildar associationer, i kombination med Öhrstedts (1978) 

beskrivning att färg är en upplevelse som kan väcka emotionella känslor och direkta 

iakttagelser. Dock ser vi en problematik med färg angående att den kan ha flertalet 

associationer, egenskaper, sammansättningar och samtidigt uppfattas olika från person 

till person, vilket väcker olika känslor. Det är något som framöver i uppsatsen belyses 

där förklaringar kring var enskild färgs association som är relevanta till undersökningen 

ges. Att problematiken existerar styrker både Aslam (2006) samt Wheeler (2006) och 

påstår att det även finns kulturella skillnader beträffade hur färg uppfattas. Därmed kan 

det återfinnsas flertalet svårigheter för hotellföretagen vid användning av färg i sin 

marknadsföring då det är högst individuellt beroende på personens preferenser, 

bakgrund, kultur och världsbild. Således har vårt intresse skapats för att undersöka hur 

användningen av färg inom marknadsföring påverkar hotellföretags servicelandskap, 

identitet och förmedling av känslor. Samtidigt tror vår grupp att vald bransch besitter 

kunskapsbrister beträffande färgens påerkan. Detta i kombination med att ämnet ej blivt 

belyst i någon tidigare kandidatuppsats. Ämnet är även intressant eftersom det återfinns 

lite vetenskapliga artiklar kring färgmarknadsföring inom tjänstesektorn. Således 

upplever vår grupp att det existerar potential till att bidra med ökad kunskap. 

 

1.3 Problemformulering & forskningsfråga 
På dagens hyperkonkurrerande marknad är det dem som lyckas särskilja sig från bruset 

som blir framgångsrika. Samtidigt är dagens konsumenter mer pålästa och innehar mer 

kunskap än tidigare. Av den anledningen kan strategier och kunskap kring hur 

konsumenterna blir påverkade av olika marknadsföringsåtgärder vara av central vikt för 

företagen. Utbudsöverskottet inom hotellbranschen är ett faktum och således är det 

avgörande för hotellföretag att differentiera sig för att attrahera kunder. Ett utmärkt 

tillvägagångsätt att utföra ovanstående kan vara att applicera en färgstrategi i sin 

företagsprofil för att erhålla de starka krafter som färg kan skapa. Således kan färg vara 

ett viktigt komplement i identitetbyggandet av ett varumärke. I sammanhanget är 

servicelandskapet en arena som tillhandahåller möjligheter för varumärket att förmedla 

identiteten till konsumenterna. Med hjälp av genomtänkta färger i servicelandskapet kan 
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företaget vidarebefordra sin identitet och påverka kundernas känslor. Utifrån det 

inledande kapitlet kan vi se att kunskap kring hur användningen av färg påverkar 

hotellföretag behöver belysas och uppmärksammas. Ur dessa resonemang har således 

forskningsfrågan vuxit fram, vilken utmynnat i följande: 

 

• På vilka sätt kan hotellföretag påverka sitt servicelandskap och sin identitet 

med hjälp av färg? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att analysera färgers varierande associationer och presentera idéer 

över hur färger kan påverka hotellföretag.  

 

1.5 Avgränsningar 
Samtliga underrubriker innehåller och framhäver i sig själva en rad avgränsningar för att 

få ett övergripande problem och enklare angripa forskningsfrågan. För att möjliggöra 

och tydliggöra uppsatsen har vi därmed utifrån ett företagsperspektiv valt att enbart 

inrikta oss gentemot hotellbranschen i Sverige. 

 

Vi förhåller oss även enbart gentemot det fysiska servicelandskapet där har vi valt att ej 

inkludera kunder eller personalen. Vidare förhåller vi oss mot att de presenterade idéer 

och färgers varierande associationer som analyseras fram, icke är specifika eller 

självklara sanningar.  
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras den forskningsprocess som legat till grund för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning. Vi redovisar de företagsekonomiska 

forskningsmetoder, ansatser, informationsinsamling av primär och sekundärdata vår 

grupp tillämpat samt forskningens kvalitet. Slutligen redogörs den kunskapsprocess vi 

genomgått följt av ett kritiskt ställningstagande kring företagsekonomisk 

forskningsmetod. 

  

2.1 Företagsekonomiska forskningsmetoder 
Enligt Jacobsen (2002) innebär metod att samla in information om verkligheten, 

metoden fungerar således som ett verktyg för att bedriva denna process. I anknytning 

till detta framhäver han att det finns en problematik samt oenighet kring vad 

verkligheten består av och hur denna ska studeras. Samtidigt framhåller Johanessen & 

Tufte (2003) att samhällsvetenskaplig metod återger en forskares tillvägagångsätt vid 

insamling av information kring verkligheten och hur denne kan analyseras. Vidare 

belyser Justesen & Mik-Meyer (2010) att det finns två forskningsmetoder som används 

när empirisk data samlas in. Dessa är kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

  

Enligt Bryman & Bell (2013) innebär kvalitativ metod att forskningsarbetet är inriktat 

på insamlingen av ord och tolkningen av dessa. Elisasson (2013) förklarar vidare att 

kvalitativ forskning hjälper forskaren att tränga djupare in i komplexa sammanhang och 

bidrar således till att successivt skapa en större förståelse kring det studerade ämnet. Det 

är i samstämmighet med vad Johanessen & Tufte (2003) skildrar att den kvalitativa 

metodens syfte är att erhålla detaljerad information och beskrivningar om 

forskningsämnet. Således närmar sig forskaren enligt Ahrne & Svensson (2011) den 

miljö och de objekt som studeras till exempel i samband med intervjuer eller 

observationer. I detta sammanhang framhäver Bryman & Bell (2013) att kvalitativ 

forskning strävar mot interaktion med undersökningspersonerna för att tillgodogöra sig 

information om deras uppfattningar. I motsats till detta förklarar författarna att 

kvantitativ forskning vanligtvis är distanserad gentemot undersökningspersonerna 

eftersom kvantitativa forskare ofta vill bevara sin objektivitet under och efter 

forskningsprocessen. 
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Vidare beskriver Justesen & Mik-Meyer (2010) att kvantitativ forskning strävar efter att 

upptäcka samband som därefter kan generaliseras och omsättas till statistik eller 

numerisk data som kan användas i andra liknande förhållanden. Kvalitativ forskning 

eftersträvar istället enligt författarna att forskaren tolkar den insamlade empirin och 

därefter redovisar en utläggning för att öka förståelsen kring forskningsproblemet. 

Olsson & Sörensen (2011) påpekar även i sammanhanget att den kvalitativa 

forskningsprocessen är föränderlig och flexibel till skillnad från kvantitativ forskning 

som har tydligt formulerade frågeställningar. 

  

Den kvalitativa forskningsmetoden kommer ligga till grund för uppsatsen eftersom vi 

anser att forskningsfrågan är öppen för tolkning från flera perspektiv. Vidare anser vi att 

tillvägagångsättet kommer berika informationsprocessen och därmed möjliggöra 

studiens syfte samt skapar större förståelse och inger mer detaljrik information kring 

forskningsämnet i jämförelse med en kvantitativ studie. Det är i överensstämmelse med 

vad Elisasson (2013), Johanessen & Tufte (2003) samt Justesen & Mik-Meyer (2010) 

poängterar att en kvalitativ forskning utgör. Vi valde även att bedriva en kvalitativ 

undersökningsform eftersom det är våra tolkningar och uppfattningar av hur 

verkligheten ter sig, utifrån teori och intervjupersonernas uppfattningar, som kommer 

utgöra uppsatsens slutsatser. I detta sammanhang lämpar sig vald metod väl för att 

identifiera och arbeta fram idéer över hur färg eller färger kan påverka ett hotellföretag. 

  

2.2 Företagsekonomiska forskningsansatser 
Enligt Johanessen & Tufte (2003) innebär forskningsansatser att forskare undersöker 

förhållandet mellan empiri och teori eller vice versa för att se om det återfinns några 

avvikelser dem emellan. Både Patel & Davidsson (2011) och Backman (2012) 

framhåller att det existerar tre former av ansatser, vilka är induktion, deduktion och 

abduktion. Författarna poängterar att dessa tillvägagångssätt är olika utförandeformer att 

dra slutsatser samt resonemang utifrån data och syftar till att bilda den mest sannolika 

bild av studien som möjligt. 

  

Enligt Johanessen & Tufte (2003) innebär en induktiv ansats att teoretisk information 

härleds ur verkligheten där forskaren hämtar resonemang från något konkret och 

specifikt och gör det till en generell slutsats. Det innefattar enligt Jakobsson (2011) att 

forskaren genererar generella samband som korresponderar med verkligheten utifrån 
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empiriskt material. Bryman & Bell (2013) instämmer och påpekar att en induktiv ansats 

har sin utgångspunkt i empirin där teorin sedermera sammankopplas till verkligheten, 

vilket medför att teori genereras utifrån empiri. De fortsätter beskriva att ansatsen kan 

bedömas bestå av processer där forskaren först utgår från observationer i verkligheten 

och utför datainsamling. Sedermera formuleras teorier eller hypoteser som prövas till en 

följd av att de bekräftas eller avvisas och slutligen revideras teorierna eller hypoteserna. 

Ovanstående process delar Patel & Davidsson (2011) som vidare förklarar att den 

induktiva ansatsen är av upptäckande karaktär då forskarens insamlade data av hur 

verkligheten ter sig ska formulera en eller flera teorier eller hypoteser. Vidare beskriver 

Bryman & Bell (2013), Jakobsson (2011) och Backman (2012) att den motsatta 

ansatsen till induktion är deduktion. 

  

Enligt Johanesssen & Tufte (2003) innebär deduktion att generella yttranden prövas 

gentemot empirisk data. Det medför att forskare undersöker om verkligheten 

överensstämmer med vad den teoretiska referensramen påstår genom att forskningen 

utgår från teorin. Backman (2012) beskriver att denna process är av logisk karaktär 

eftersom forskarens logik används som ett verktyg för att undersöka huruvida empirin 

instämmer med teorin eller icke. Detta utförs enligt Jakobsson (2011) genom att pröva 

en teori med en eller flera hypoteser gentemot den insamlade empiriska data. Bryman & 

Bell (2013) instämmer samt vidareutvecklar och förklarar processen mer detaljerat. De 

förklarar att forskare först framställer teori och hypoteser till en följd av att insamling av 

data sker och ett resultat av detta redovisas. Sedermera bekräftas eller avvisas 

hypoteserna och slutligen revideras teorin. Således förklarar Bryman & Bell (2013), 

Johanessen & Tyfte (2003) samt Jakobsson (2011) att en deduktiv ansats tar sin 

utgångspunkt i teori som prövas i relation till hur verkligheten ter sig. 

  

Vidare existerar ett samspel av de två ovanstående forskningsansatserna vilken benämns 

som abduktion, enligt Patel & Davidsson (2011), Backman (2012), Jakobsson (2011) 

samt Olsson & Sörensen (2012). Samtliga författaren påpekar att forskare som 

applicerar ansatsen utgår från en växelverkan av empiri och teori vid skapandet av 

slutsatser. Vidare framhåller Backman (2012) att abduktion betyder att forskare hänför 

sig gentemot den teori som på det väsentligaste sättet förklarar den data forskaren har 

till förfogande. Olsson & Sörensen (2012) anför att slutledningsformen medför en 

dialog mellan teori och empiri samt vice versa, vilket bidrar till utökade kunskaper. 
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Patel & Davidsson (2011) belyser den abduktiva forskningsstartegin som ett växelspel 

mellan induktion och deduktion. Författarna betonar att forskaren formulerar ett 

problem som därefter ligger till grund för en teoretisk djupdykning. Forskaren är således 

induktiv i starten av undersökningen men växlar sedan med deduktion för att 

forskningen inte ska begränsas enligt Patel & Davidsson (2011). Vidare poängterar 

författarna att tillvägagångsättets fördel är att undersökningen förblir mer generell med 

tanke på att forskaren icke hämmas i sin metodik.  

 

Uppsatsen tar sin utgångpunkt utifrån en abduktiv ansats med tanke på att vår grupp har 

växlat mellan induktion och deduktion som sedermera utvecklat forskningsfrågan. Det 

med bakgrund av att gruppen tidigt fann ett specifikt problem som utmynnade i ett 

förslag på problemformulering, vilket förespråkar för att undersökningen tog avstamp i 

en induktiv ansats. Således påbörjades empiriinsamlingen först, vilket utvecklade vårt 

empiriska problem utifrån verkligheten. Sedermera har vi samlade in relevant teori i 

kombination med de förkunskaper som gruppen erhållit under våra tre år av 

universitetsstudier inom valt område och prövat dessa gentemot verkligheten. Vi har 

sedermera växlat mellan induktion och deduktion, vilket medfört att undersökningen 

erhållit en dialog mellan det empiriska och teoretiska materialet. Därigenom har 

växelverkan tillämpats där växelspelet mellan empiri och teori har bidragit till bra 

förutsättningar för kommande analyskapitel och utveckling av slutsatser. Således 

bedömer vår grupp att tillvägagångsättet är av abduktiv karaktär då vår forskningsansats 

påbörjades ur ett induktivt perspektiv som sedermera har växlat gentemot en deduktiv 

ansats och slutligen utvecklat den ursprungliga problemformuleringen. 

Argumentationen är i samstämmighet med vad Patel & Davidsson (2011), Backman 

(2012), Jakobsson (2011) samt Olsson & Sörensen (2012) markerar ingår i en abduktiv 

ansats vid företagsekonomiska forskningsmetoder. Detta är även i överensstämmelse 

med vad Johanessen & Tufte (2003) beskriver gällande att teoretisk referensram och 

empiri fördelaktigt utvecklas gemensamt i samhällsvetenskaplig forskning.  

  

 

2.3 Informationsinsamling 
Att samla in information är av essentiell vikt för att skapa säkerhet och kvalitet i 

vetenskapliga undersökningar enligt Patel & Davidsson (2011). Författarna påpekar att 

det existerar flertalet former och tillvägagångsätt att insamla data där ingen metod är 
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bättre än den andra. De förklarar att den korrekta tekniken att utföra 

informationsinsamlingen beror på studiens frågeställning i relation med den tid och de 

medel som forskaren har till förfogande. Olsson & Sörensen (2012) beskriver att det 

återfinns två former av informationsinsamling, vilka består av primärdata och 

sekundärdata. Vid insamling av primärdata har vår grupp utfört semi-strukturerade 

intervjuer, både i form av personliga intervjuer och över telefon. Uppsatsens 

sekundärdata består av information från vetenskapliga artiklar, litteraturkällor och ett 

fåtal Internetkällor, vilket är i enlighet med vad Booth et al. (2004) återger som exempel 

på sekundärdata. Olsson & Sörensen (2012) beskriver att den sekundära informationen 

är data som samlats in av andra forskare sedan innan och exemplifierar även 

vetenskapliga artiklar som en sådan form. Patel & Davidsson (2011) redogör att de 

sekundära källorna är de som är utöver forskningens primära källor. 

  

Jakobsson (2011) samt Patel & Davidsson (2011) förklarar att en primär källa är 

förstahandsinformation och ögonvittnesskildringar, vilket innebär att informationen 

samlas in av forskarna själva. Johanessen (2003) vidareutvecklar att den primära 

informationen uppstår från forskarnas initiativ och aktivitet att erhålla data från 

verkligheten. I kvalitativa forskningsmetoder förklarar författaren att 

insamlingstekniken av primär data oftast verkställs genom observationer eller 

intervjuer. 

  

Som tidigare nämnt har vår grupp samlat in primär data genom semi-strukturerade 

intervjuer, vilket enligt Bryman & Bell (2013) och Patel & Davidsson (2011) är en 

kvalitativ intervjuform. Patel & Davidsson (2011) redogör att kvalitativa intervjuer 

syftar till att finna och identifiera egenskaper kring forskningsämnet och är oftast 

tillämpade tillsammans med en induktiv eller abduktiv forskningsansats. Enligt Bryman 

& Bell (2013) innebär en semi-strukturerad intervju att forskare tillämpar en 

intervjuguide innehållande specifika teman som skall omnämnas under en intervju 

samtidigt som respondenten har en frihet och flexibilitet att forma svaren på sitt egna 

vis. Vidare förklarar skribenterna att intervjuaren inte behöver ställa frågorna i samma 

ordningsföljd som de är uppställda i intervjuguiden och har möjligheten att ställa 

anknytande frågor utöver guiden. Backman (2012) beskriver att följande 

tillvägagångssätt inger mer anpassade intervjusituationer och ger möjlighet för 

respondenten att utveckla sina svar, vilket således bildar mer detaljerade och utförliga 
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svar. Vidare påvisar författaren att intervjuer möjliggör för interaktion och således att 

mer information framkommer vid dessa metoder. Dock betonar skribenten att det 

återfinns en möjlighet att intervjuerpersonen kan påverka respondenten, vilket kan vara 

problematiskt vid intervjuer och bör tas i beaktning vid bearbetning och analys av data. 

  

Vidare belyser Johanessen (2003) att intervjupersoner bör väljas efter urval vid 

kvalitativa metoder och markerar att det existerar flertalet urvalsprocesser, vilket även 

Bryman & Bell (2013) poängterar. Skribenterna skriver att forskaren genomför 

strategiska val kring vilka respondenter som skall medverka i undersökningen. 

Johanessen (2003) poängterar att forskare vid kvalitativa undersökningar utgår från 

intervjupersonernas lämplighet medan Bryman & Bell (2013) framhåller 

bekvämlighets- eller tillfällighetsurval som de vanligaste urvalsprocesserna i kvalitativa 

studier. Vår urvalsprocess har genomfört i en kombination av ovanstående sätt då vi 

valde att intervjua tre specialister inom färg eller marknadsföring och tre personer som 

har höga positioner inom hotellföretag. Samtliga respondenter har valts utifrån 

lämplighet, att de innehar hög kunskap inom olika delar av forskningsområdet, 

samtidigt som det var en tillfällighet att det blev specifikt dessa personer. Visserligen 

har vi valt dem med omsorg utefter deras kompetenser men vi anser att det alltid 

existerar en sannolikhet att andra intervjupersoner hade valts vid en replikation av 

studien, vilket förespråkar för ett tillfällighetsurval. Vår utgångspunkt med 

urvalsprocessen var att erhålla relevant, lämplig och användbar empiri för att kunna 

genomföra studiens syfte och således bidra med ökad kunskap gentemot läsaren. Därav 

valdes en semi-strukturerad intervjuform då vår uppfattning är att denna skapar en 

starkare dialog under intervjuerna och således mer detaljerat empiriskt material. 

Samtidigt är vald intervjuform mer flexibel och anpassningsbar utefter hur intervjun 

artar sig, vilket medför att vi kunde följa upp med relevanta följdfrågor och att 

intervjupersonen ifråga kunde utförligt besvara frågorna. Vidare verkställde vi olika 

teman i vår intervjuguide för att beröra specifika teman som forskningen tar upp och 

förtydliga detta för oss själva. 

  

Merparten av de semi-strukturerade intervjuerna har realiserats genom personliga möten 

i lugna miljöer för att respondenten ifråga skulle känna sig avslappnad och kunna återge 

mer detaljerad information. Det är i samstämmighet med vad Backman (2012) påvisar 

att intervjuer bidrar med. Vi har även utfört telefonintervjuer på grund av geografiska 
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skillnader och av bekvämlighet för vår egen del. Det är i samstämmighet med vad Kvale 

& Brinkmann (2014) återger som fördelaktigt vid kvalitativa forskningsprojekt. 

Författarna påpekar även att telefonintervjuer kan medföra att respondenten besvarar 

frågor som är av känslig karaktär samtidigt som nackdelen är att intervjupersonens 

kroppsspråk går förlorad. Vår uppfattning är att telefonintervjuerna har ingett mer 

direkta svar på frågorna och således har nackdelen inte varit av betydande vikt för oss. 

  

Samtliga intervjuer har spelats in med godkännande från respondenterna där vi tydligt 

informerat att materialet enbart erhålls hos gruppen. Det för att möjliggöra återlysningar 

av materialet och därmed minimera feltolkningar av respondenternas svar. Vidare har 

det empiriska materialet skickats till de intervjupersoner som ombad detta för att återge 

en korrekt återspegling av dess data och därmed en så pass opartisk 

verklighetsbeskrivning som möjligt. Insamlingen av information har genomförts för att 

skapa en trovärdig analytisk uppsats med hög kvalitet samt säkerhet kring 

informationen och sålunda bidra med ökad kunskap kring forskningsämnet. 

 

Nedan redovisas våra intervjupersoner som vi valt att intervjua och som utgör vår 

primärdata: 

 

Telefonintervjuer: 

● Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. 2014-11-28. 

● Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. 2014-11-27. 

 

Personliga intervjuer: 

● Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. 2014-11-24. 

● Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm 

Waterfront Congress Centre. 2014-11-25. 

● Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ 

Partners. 2014-11-25. 

● Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. 2014-

11-24. 
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2.4 Forskningskvalitet 
Bryman & Bell (2013) återger att replikation, validitet och reliabilitet är de tre mest 

betydande begreppen inom företagsekonomisk forskning för att bedöma forskningens 

kvalitet. Johanessen & Tufte (2003) samt Jakobsson (2011) förklarar att ovanstående tre 

kriterier är mer lämpade mot en kvantitativ forskning och har ifrågasatt dess relevans 

inom kvalitativa undersökningar. Bryman & Bell (2013) redogör därav för 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse som bättre 

lämpade kriterier att ta hänsyn till vid bedömning av forskningskvalitet i kvalitativ 

forskning. De förklarar att tillförlitligheten innebär att forskaren skall bilda en 

trovärdighet över forskningens resultat genom att intervjupersonerna bekräftar att 

empirin återgetts sanningsenligt. Överförbarhet behandlar huruvida resultatet är 

överförbart till andra miljöer eller icke, vilket forskaren skall åstadkomma genom att 

detaljrikt återge informationen. Pålitligheten inbegriper att hela forskningsprocessen 

framställs i en lättåtkomlig beskrivning. Slutligen förklarar författarna att konfirmering 

eller bekräftelse behandlar forskarnas objektivitet gentemot forskningen, att forskarna 

kontrollerar sina personliga värderingar, så att inte dessa påverka resultatet eller 

studiens slutsatser. Samtliga kriterier förklarar Bryman & Bell (2013) undersöks för att 

bedöma studiens trovärdighet. 

  

Vi har i uppsatsarbetet tagit hänsyn till kriterierna från Bryman & Bell (2013) 

beträffande kvalitativ forskning då vi är samstämmiga med författarnas utgångspunkt att 

validitet, replikation och reliabilitet är mer riktade gentemot en kvantitativ studie. 

Parallellt anser vi att samtliga ovanstående tre kriterier är mer lämpade gentemot en 

kvalitativ studie. Här finner vi stöd i vad Patel & Davidsson (2011) betraktar, att 

reliabilitet och validitet är vitala för en forsknings trovärdighet. Vi har som tidigare 

nämnt tillämpat en intervjuguide vid intervjuerna, vilket medför en ökad tillförlitlighet 

samt en möjlighet att replikera undersökningen. Det har även utförts för att åstadkomma 

en hög pålitlighet av undersökningen genom att återge hela forskningsprocessen. Vi har 

uttryckligt förklarat ändamålet med studien, dess empiriska material och inspelningen 

av intervjuerna samt låtit respondenterna godkänna om återberättningen var korrekt, 

vilket medför att studien erhåller hög tillförlitlighet. Samtidigt är vi medvetna om att det 

är våra tolkningar av intervjupersonernas svar som utgör studiens empiri, vilket kan 

ifrågasätta forskningens tillförlitlighet. Därav beskrivs forskningsprocessen utförligt 

samt varför vi har genomfört vald metod i kombination med ett kapitel angående 
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metodkritik. Det här anser vår grupp bidrar med en ökad överförbarhet, pålitlighet, 

tillförlitlighet, trovärdighet samt bekräftar forskningens kvalitet. 

  

Följaktligen har vår grupp utförligt och detaljrikt nedan beskrivit kunskapsprocessen 

som vi har genomgått under forskningens gång, vilket ökar samtliga kriterier och 

således forskningens kvalitet. Samtliga ovanstående poängteringar och förklaringar 

kring våra tillvägagångsätt medför att studien erhåller en hög forskningskvalitet. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 
Uppsatsarbetet tog utgångspunkt i skapandet av ett antal tankekartor för att 

kunskapsprocessen skulle starta. Därefter diskuterades olika fördelar och nackdelar 

beträffande olika ämnen, dess infallsvinklar, hur vi skulle kunna bemöta dem 

problematiskt och slutligen arbetades förslag till forskningsfrågan fram. Intresset 

grundade sig i den fascination kring färgers påverkan som vi återgav i inledningskapitlet 

i kombination med den komplexitet och informationsbrist som uppsatsämnet berör. 

Således startade undersökningen med en induktiv utgångspunkt genom att vi kontaktade 

företag som vi ville intervjua. Vi valde att utföra intervjuerna i ett relativt tidigt stadie 

av studien för att inte vara allt för färgade av teorin då vår uppfattning är att detta 

tillvägagångssätt medför mer spontana följdfrågor. Vårt val av respondenter grundar sig 

i att erhålla relevant empirisk data, vilket medförde att vi kontaktade personer med 

expertkunskaper inom hotellbranschen samt färgspecialister.  

 

Inom hotellbranschen kontaktades personer med höga positioner, stora ansvarsområden 

och befogenheter att påverka hotellföretaget ifråga. För att försäkra oss om 

expertkunskaper inom färg och marknadsföring, kontaktades intervjupersoner utifrån 

deras kompetenser inom dessa områden. Samtliga intervjuer har transkriberats för att 

framställa korrekt information från respondenterna och således minimera feltolkningar. 

Efter empiriinsamlingen och transkriberingen av dessa har gruppen genomsökt relevant 

teori som skrevs ned och formulerades till en början av vår teoretiska referensram. 

Empiriinsamlingen har prövats mot denna preliminära teori, vilket medfört att gruppen 

växlat mellan induktiv och deduktiv ansats. Att skifta ansatser växelvis bedömer vi 

argumenterar för vårt abduktiva genomförande. Växelverkan har resulterat i att den 

ursprungliga forskningsfrågan och verkligheten prövats och utvecklats under 
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arbetsprocessen. Samtidigt har det medfört större kunskaper och möjligheter att uppnå 

studiens syfte och besvara forskningsfrågan.  

 

Under framställning av både teori och analyskapitlet har dess data bearbetats och 

reviderats i korrelation med det empiriska materialet. Det för att belysa relevant kontext, 

skapa diskussioner kring ämnet samt bidra med ökad kunskap kring forskningsfrågan. 

Analysdelen har således möjliggjorts genom att växelvist arbeta fram den utifrån det 

teoretiska och empiriska materialet vi erhållit, vilket medfört att förståelsen för ämnet 

och grunden för slutdiskussionen skulle växa fram. Att sammankoppla empiri och teori i 

en gemensam analys föll sig därmed naturligt och har sedermera möjliggjort 

besvarandet av studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen har uppsatsens samtliga 

delar reviderats och omformuleras under arbetsprocessen för att överensstämma med 

studiens syfte och forskningsfråga. Parallellt har syftet och forskningsfrågan även 

omformulerats för att skildra de slutsatser som växt fram samt för att överensstämma 

med resterande områden av uppsatsen.  

 

2.6 Företagsekonomisk metodkritik 
Enligt Bryman & Bell (2013) kritiseras den kvalitativa forskningsmetodene eftersom att 

forskaren interagerar mycket med undersökningspersonerna, vilket enligt författarna 

kan leda till att forskningen innehåller spår av personliga värderingar. Vidare skriver 

författarna att kvalitativ forskningsmetod kritiseras för att i stor utsträckning vara 

subjektiv. Med detta menar Bryman & Bell (2013) att frågeställningarna är öppna för 

tolkning från olika perspektiv, till skillnad från kvantitativ undersökningsmetod som 

innefattar precisa forskningsfrågor. Jacobsen (2012) betonar även i detta sammanhang 

att öppenhet är en viktig aspekt. Han framhäver att metodvalen måste förklaras 

ingående samt hur dessa har påverkat resultatet. Enligt Jacobsen (2012) inger således 

öppenhet en chans för läsaren att bilda en uppfattning hur forskningen genomförts. 

Författaren klargör att läsaren därmed kan avgöra om metodvalen är trovärdiga eller ej. 

Vidare presenterar Bryman & Bell (2013) kritik som inbegriper problematiken att 

genomföra en identisk kvalitativ undersökning igen. Författarna skriver att replikera en 

kvalitativ forskningsstudie till stor del är omöjligt eftersom olika forskare besitter 

varierande kunskaper vilket avspeglar de tolkningar som framkommer under 

undersökningsprocessen. 
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I undersökningen har vi tagit hänsyn till den metodkritik som riktas gentemot en 

kvalitativ undersökning. Vår grupp har som tidigare nämnt utfört intervjuerna i ett tidigt 

stadie av studien för att erhålla ett öppet förhållningssätt, inte vara alltför färgade av 

teori och erhålla ett opartiskt empiriskt material. Samtidigt är vi väl medvetna om att det 

är våra egna tolkningar av respondenternas uppfattningar av verkligheten som utgör 

empirin och således hade studien utförts annorlunda av andra forskare, vilket medför 

svårigheter att replikera forskningen. Parallelllt med detta har vi försökt vara så öppna 

som möjligt vid förklaring av metod och dess påverkan på resultatet för att möjliggöra 

en replikation av andra forskare samt för att erhålla en hög tillförlitlighet av 

forskningens kvalitet. Vidare har vi analyserat och valt ut de relevanta delarna av det 

empiriska materialet i samverkan med en lämplig teoretisk referensram för att 

förverkliga studien syfte. Detta avspeglar sig senare i analysen där infallsvinklar av 

problemformuleringen diskusteras och sätts i perspektiv mot varandra för att inkassera 

en djupare analys och bidra med ökad kunskap kring forskningsämnet. 
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3 Teoretisk referensram 
I nedanstående kapitel skildras de mest betydelsefulla teorierna som berör vår valda 

forskningsfråga och studiens syfte. Kapitlet är indelat i tre huvudrubriker, vilka är 

relaterade till våra två områden där vi inledningsvis presenterar färgens associationer 

och påverkan. Sedermera redogörs för färgens påverkan på servicelandskapet följt av 

färgens påverkan på företagets identitet. 

  

3.1 Färgers associationer och påverkan 
Färg innehar flera begreppsförklaringar i kombination med flertalet associationer, 

betydelser, sammansättningar, användningsområden och uppfattas olika av olika 

personer. Därav är vårt inledande teorikapitel ett förklarande kapitel beträffande 

färgers associationer och de uppfattade likheter samt skillnader som återfinns i dagens 

samhälle, för att ge en bild av hur användningen av färg kan påverka ett hotellföretag. 

Det ska tilläggas att följande redovisning är enbart ett axplock av diverse skillnader 

och likheter kring hur färg kan uppfattas utifrån den vetenskapliga forskningen som 

föregått om färgers betydelser och associationer. 

  

3.1.1 Färgens betydelse 
Enligt Aslam (2006) är färger en viktig aspekt i marknadsföringen och 

kommunikationen till kunderna. Labreque & Milne (2012) skildrar att behovet av mer 

färger är ett resultat från en större grad av individualisering samt strävan att identifiera 

sig med hjälp av konsumtion. I detta sammanhang framhåller skribenterna att företag i 

allmänhet behöver bli bättre på att förse konsumenter med olika färgval. Enligt 

Labreque & Milne (2012) är färgstrategier fördelaktigt på grund av den 

hyperkonkurrens som råder på marknaden. Av den anledningen argumenterar Aslam 

(2006) för att färger underlättar positioneringen på marknaden och differentieringen 

gentemot konkurrenter. Det är i korrelation med vad Fridell Anter (2006) konstaterar 

enligt följande citat: 

”Färg har alltid varit en självklar utgångspunkt: för att lyfta fram föremål, för 

att skildra en tid eller miljö i rummet, för att vägleda och hålla samman 

information /…/”. 

(Fridell Anter 2006:115) 
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Citatet beskriver att färgens betydelse ständigt spelat en central roll i samhället, inte 

minst inom marknadsföring. Det är i samstämmighet med vad Kauppinen-Räisänen 

(2014) belyser att färg innehar förmågan att skapa uppmärksamhet och således attrahera 

konsumenter både avsiktligt och ofrivilligt. Hon framhäver att den ofrivilliga 

attraktionen är stimulans-driven för att skapa omedvetna psykologiska responser hos 

betraktaren. Författaren exemplifierar att varma färger såsom gul, röd eller orange 

möjliggöra detta. Vidare skildrar Kauppinen-Räisänen (2014) att den avsiktliga 

attraktionen är målinriktad för att bilda känslomässiga eller kognitiva reaktioner hos 

betraktaren. Parallellt diskuterar Lawes (2008) färgers varierande betydelser och 

argumenterar för generella associationer i samband med färger. I samhörighet med detta 

markerar hon att företag behöver förstå historiken av associationer i kombination med 

de målgrupper som eftersträvas för att kommunicera önskvärda budskap. Lawes (2008) 

menar därmed att generationer har olika erfarenheter beträffande färger vilket leder till 

att uppfattningarna av dessa är skiftande. I detta sammanhang framhåller Fridell Anter 

(2006) att varje individ uppfattar färg olika på grund av dennes egna förkunskaper och 

förväntningar. Samtidigt tydliggör skribenten att färg uppfattas olika beroende på vilken 

kontext det är, vilken ljusbelysning, ytkaraktär och omgivningsfärger som existerar 

samt betraktningssituationen och dess avstånd. Parallellt framhåller Othman & 

Goodarzirad (2013) att vissa färger kan i kombination med andra färger ses som 

moraliskt acceptabelt eller till och med föredraget, medan färgerna individuellt kan vara 

oönskade eller anses omoraliska. 

 

Vidare belyser Chang & Lin (2010) att konsumenter kopplar känslor och värden till en 

färg där de visualiserar vad färgen betyder för dem. Det är i korrelation med vad Aslam 

(2006) poängterar, att färger förmedlar olika budskap samt väcker känslor hos 

kunderna. Därmed argumenterar författarna för att färg påverkar konsumenternas 

uppfattningar, vilket medför att företagen bör försöka efterlikna samt reflektera dessa 

värden i sin identitet. Ytterligare belyser Chang & Lin (2010) att en användning av 

lämpliga färger erhåller inte bara en positiv utvärdering och pålitlighet gentemot 

varumärket, utan påvisar även grunden för företagets auktoritet. Författarna belyser 

användningen av färg som ett tillvägagångsätt för att påverka konsumenternas 

uppfattning av varumärket. 
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3.1.2 Olika färgers generella associationer 
Som tidigare belysts skildrar Lawes (2008) färgers växlande associationer, vilket Hultén 

et al. (2011), Gustafsson (2014), Kauppinen-Räisänen (2014) samt Klarén (2008) 

instämmer i. Lawes (2008) påpekar att röd färg förknippas med uppmärksamhet och 

fara, vilket hon styrker med att koppla den röda färgen till första hjälpen lådor samt röda 

stoppljus. I detta sammanhang argumenterar McCammon (2014) för att rött företräder 

våldsamhet, passion, sexigt och bekymmerslös. Enligt Kauppinen-Räisänen (2014) 

uttrycker rött värme, spänning, fara eller ilska. Chang & Lin (2010) påvisar i detta 

sammanhang att rött orsakar uppfyllelse samt tillfredställelse. De understrycker att ett 

rött varumärke utlöser respondenternas känslor och stimulerar människor att vara 

häftiga, passionerade och energiska. Hultén et al. (2011) för resonemanget vidare och 

markerar att röd färg uppfattas snabbast samt innehar mest uppmärksamhet i jämförelse 

med alla andra färger. 

  

I samstämmighet markerar Chang & Lin (2010) att gult associeras med ljusstyrka, 

glädje och värme och att varumärken med gula färger är mer utmärkande än andra. 

Deras undersökning ger även information om att och gult förmedlar lycka samt 

representerar värde. Parallellt accentuerar Lawes (2008) att gul färg associeras med 

solsken och glädje. Vidare betonar McCammon (2014) att gul färg återspeglar 

positivitet, lycka och värme. Enligt Hultén et al. (2011) skapar den gula färgen enklast 

uppmärksamhet. Av den anledningen understryker författarna att gult används på 

trafikskyltar eller i andra situationer där folk behöver bli uppmärksammade. 

  

Lawes (2008) framhäver att den rosa färgen är kopplad till flickor och homosexuella 

Enligt henne är dessa associationer starkt grundade med feminint, där författaren skriver 

att den rosa färgen generellt är starkt inbäddad i vår gemensamma uppfattning 

beträffande vilka kläder flickor ska använda. Lawes (2008) stärker detta resonemang 

genom att poängtera att bröstcancerfondens logotyp är rosa vilket enligt henne inte är en 

slump utan ett medvetet val. Enligt Hultén et al. (2011) används rosa mycket i tidningar 

för att skilja på olika delar, författarna betonar även att rosa är den vedertagna färgen för 

att representera affärsvärlden i tidningsbranschen. 

 

Vidare framhäver Lawes (2008) att grön färg förknippas med naturen och miljön. 

Författaren accentuerar även i detta sammanhang att färgen väcker känslor av 

självständighet och associationer till figuren som illusterar gå vid trafikljusen. Därav 
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markerar Lawes (2008) att en grön färg är bra för bolag som verkar för att förmedla en 

befrielsekänsla, att människor kan ha det liv de vill ha genom företagets tjänster. 

McCammon (2014) accenturerar i detta sammanhang att grön färg representerar 

grönskande, vitalitet och friskhet. Enligt Kauppinen-Räisänen (2014) förmedlar grönt 

associationer till tro, tillväxt, sjukdom eller giftämne. Chang & Lin (2010) framhäver att 

grönt förmedlar hälsa och naturbegrepp och förknippas med miljörörelse samt fred. 

Hultén et al. (2011) bygger vidare på tidigare resonemang och understryker att grönt 

kopplas samman med landskap, miljö och naturen.   

  

Enligt Lawes (2008) förmedlar den blå färgen himmel och hav, färgen ger även känslor 

av funktionalitet. Av den anledningen framhåller författaren att många tekniska 

produkter har blåa inslag för att förmedla denna känsla. I korrelation skriver 

McCammon (2014) att den blå färgen associeras till fridfullhet och fred. Kauppinen-

Räisänen (2014) poängterar att blått förknippas med rikedom, förtroende och säkerhet. I 

sammanhanget förmedlar färgen blå, enligt Chang & Lin (2010) känslor av intelligens, 

framtid och hopp. 

  

McCammon (2014) lyfter fram orange som en stimulerande, pålitlig och energisk färg. 

Detta påminner om resonemanget som Chang & Lin (2010) presenterar, att ett orange 

varumärke utstrålar glädje, optimism och ungdom. Enligt Hultén et al. (2011) inger 

orange färg känslor av vänlighet medan Kauppinen-Räisänen (2014) förklarar att färgen 

väcker känslor av billighet. 

  

Svart utstrålar enligt Chang & Lin (2010) mörker, stabilitet och mystik medan 

McCammon (2014) hävdar att svart är en frånvaro av alla andra färger och vitt är den 

perfekta färgen. Kauppinen-Räisänen (2014) understryker att vitt associeras med fred, 

renlighet eller äkthet medan Chang & Lin (2010) framhäver att ett vitt varumärke även 

inger drag av renhet, monotoni, vänlighet och ära. Den sistnämnda författarduon belyser 

den lila färgen som ädel, exklusiv med glamour eller förknippad med sjukdom. Dock 

betonar Kauppinen-Räisänen (2014) att grått utstrålar exklusivitet i kombination med 

styrka och framgång. Samtidigt framhåller Hultén et al. (2011) att grått frambringar 

känslor som proffsighet, anonymitet och strikthet. 
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Chang & Lin (2010) framhäver att blå, grön, svart och vit färg upplevs som de mest 

funktionella färgerna. De återger att röda och gula färger uppfyller känslomässiga 

fördelar och glada känslor kopplade till lycka, hopp och passion. Således anger Chang 

& Lin (2010) att de varma färgerna såsom rött och gult är närmare konsumenterna i 

jämförelse med de kalla färgerna såsom grönt och blått. Därav belyser de att om ett 

varumärke erhåller emotionella fördelar, indikerar det att betraktaren uppfattar 

varumärket mer positivt. Fridell Anter (2006)  accentruerar att det återfinns ett 

sammanhang mellan betraktarens känslomässiga reaktion och färgens nyans. I 

sammanhanget återges att färger med starkare nyanser medför starkare känslor, oavsett 

negativa eller positiva, samt att ljusare färger upplevs som kallare medan mörkare färger 

uppfattas som varmare. Samtidigt skildrar Carmel et al. (2014) att varmare färger 

tenderar att inneha mer skillnader och kalla färger mindre skillnader. 

  

3.1.3 Olika färgers kulturella associationer 
Kauppinen-Räisänen (2014) klargör att färgers olika förbindelser grundar sig i 

kulturella och historiska element, färgers egenskaper och betydelser samt hur de 

återspeglas i samhällets kulturella uppfattningar. Aslam (2006) markerar skillnader 

beträffande färgers roll i olika kulturer och framhäver således betydelsen gällande 

anpassning av färgkommunikation till olika länder. Aslam (2006) får medhåll av Lawes 

(2008) som även bekräftar att vid utveckling av färgmarknadsföringsstrategier skall de 

kulturella aspekterna tas i beaktning. Vidare poängterar Carmel et al. (2014) att kulturen 

inverkar på vår färguppfattning samt att färg har en essentiell roll vid igenkänning av 

lukter. Det är i samstämmighet med vad Aslam (2006) och Kauppinen-Räisänen (2014) 

understrycker att färger associeras på varierande sätt beroende i vilket sammanhang de 

används. Aslam (2006) redogör för att vitt symboliserar död i östra Asien till skillnad 

från Australien, Nya Zeeland och USA där den vita färgen associeras med äkthet och 

glädje. Kauppinen-Räisänen (2014) uppger att i somliga kulturer representerar vitt sorg 

medan i andra kulturer innehar svart den innebörden. Med koppling till detta 

accentuerar Aslam (2006) att svart representerar förtvivlan och sorg i den västerländska 

kulturen i kontrast till att den svarta färgen associeras med dumhet i Indien. Författaren 

fortsätter argumentationen med att blått uppfattas som maskulint och kyla i Sverige och 

att rött förknippas med positiva associationer i de nordiska länderna. Enligt Kauppinen-

Räisänen (2014) relateras rött med eld och sol i Kina samt Japan medan i England 

besitter den gula färgen denna betydelse. 
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Modellen ovan illustrerar färgers olika kulturella innebörd och associationer, vilket även 

Lawes (2008), Kauppinen-Räisänen (2014) samt Carmel et al. (2014) hävdar är färgers 

symboliska styrka. Författarna poängterar att kulturella symboliska associationer bör 

användas som ett medel för att strategiskt åstadkomma och förmedla företagets identitet 

gentemot marknaden. 

  

3.2 Färgers påverkan på servicelandskap 
Servicelandskapet är den miljö där personal, kund och andra kunder vistas i samt 

interagerar med varandra, vilket påverkar uppfattningen av ett företag. Därmed har vi 

valt att inleda med en förklaring kring dess betydelse och funktion i allmänhet, för att 

sedermera återge färgens inflytande och påverkan på servicelandskapet. 

  

3.2.1 Servicelandskapets betydelse och funktion 
Som tidigare nämnt består servicelandskapet av den arena, omgivning och utrustning 

som kunden bemöter, enligt Bitner (1992) och Zeithaml et al. (2013). Det medför 

således att det är de platsmässiga miljöerna, såsom symboler, rummets inredning eller 

funktion och dess villkor, som skapar servicelandskapets holistiska miljö (Bitner, 1992; 

Zeithaml et al., 2013). Enligt Lin (2004) är servicelandskapet det första som kunderna 

kommer i kontakt med. Av den anledningen argumenterar hon för värdet av ett 

genomtänkt servicelandskap. Vidare beskriver Lin (2010) att genomtänkta 
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servicelandskap bidrar till bättre upplevelser, återkommande och mer tillfredsställda 

kunder. Mossberg (2003) påpekar att servicelandskapets formgivning bildar diverse 

känslor och reaktioner hos besökaren, vilka kan bestå av ett välbehag eller en grad av 

upphetsning. Lin (2004) påpekar exempelvis att konsumenternas förväntningar och 

attityder till personalen påverkas av servicelandskapet samt att de får en image av 

bolaget under serviceprocessen. 

  

Enligt Lin (2010) är det viktigt att företag inom servicesektorn inte enbart koncentrerar 

sig på tjänsten som levereras utan även det fysiska servicelandskapet. Grönroos (2007) 

instämmer med ovanstående där han beskriver att det traditionella servicelandskapet 

innefattar den fysiska platsen där servicemötet mellan personal och kund äger rum. 

Samtidigt är det under dessa omständigheter, enligt Bitner (1992), som det upplevda 

servicelandskapet skapas och dess kritiska situationer kan uppstår. Företagen behöver 

således skapa interaktioner med kunden, vilket är överensstämmer med vad Bitner 

(1992), förklarar, att servicelandskapet bör främja olika former av konversationer vilka 

är beroende av dess omgivning och utformning. Vidare förklarar författaren att 

organisationer bör inneha klar information kring uppsatta mål och därmed skapa 

gynnsammare förutsättningar för leverans- och kommunikationsprocessen. Det för att 

utveckla ett gott servicelandskap, vilket därmed underlättar för företagets kunder och 

anställda (Bitner, 1992). Lin (2010) framhåller även att företagsledare bör anpassa 

servicelandskapet efter den målgrupp som företaget främst vill identifiera sig med. 

Detta är i korrelation med vad Grönroos (2007) betonar, att företagen borde utforma 

servicelandskapet så att kunderna får en positiv upplevelse av tjänstens kvalité och 

således vill nyttja bolagets tjänsteutbud i fortsättningen. 

  

3.2.2 Färg i servicelandskap 
Othman & Goodarzirad (2013) klargör att färg är en av de viktigaste komponenterna i 

ett servicelandskap. Författarna framhåller att färg har en stark inverkan i att bilda det 

första intrycket av servicelandskpet. Vidare påvisar Othman & Goodarzirad (2013), att 

färg, i servicelandskapet har en essentiell roll för att skapa positiva beteendemönster, 

attityder och omdömen, vilket kan generera i positiv ”word of mouth” och 

återkommande kunder. Mossberg (2003) framhåller att utformningen av 

servicelandskapet påverkar besökarnas känslomässiga sinnestillstånd. Författaren 

understryker nämligen att färg är en bidragande faktor till besökarens humör vilket kan 

leda till en ökad eller minskad njutning. Parallellt med detta klargör Aslam (2006) att 
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färg i servicelandskap bidrar med att attrahera konsumenter på olika sätt. Vidare 

redogör Mossberg (2003) för att färg kan bilda uppmärksamhet, känslor och sända ut 

meddelanden. Samtidigt påstår Othman & Goodarzirad (2013) att färger i ett 

servicelandskap kan vara ett intressant verktyg att arbeta med för att påverka 

konsumenterna.  

 
Således påpekar Mossberg (2003) samt Othman & Goodarzirad (2013) att 

serviceomgivningens färg eller färger innehar direkta effekter och bidrar till en ökad 

eller minskad benägenhet för konsumtion av en tjänst. Samtidigt konstaterar 

skribenterna att andra aspekter såsom god mat och utmärkt service måste erhållas för att 

kunden ska kunna ta del av de positiva fördelarna färg inger i tjänsterelaterade 

verksamheter. Lin (2004) exemplifierar att vid utformning av ett hotellrum är det av 

essentiell vikt att välja korrekt val av färg, inredning, musik etcetera för att skapa den 

miljö som huvudsakligen behövs i det rummet. Därmed framhäver författaren att de 

som levererar en service måste förstå dess funktion och syfte för att skapa ett 

tillmötesgående servicelandskap som innehar väl passande färger (Lin, 2004). 

 

Vidare förklarar Fridell Anter (2006) att i ett experiment med färger i lokaler 

associerades en gul lokal till ljus, guld eller smuts samtidigt som de gav intrycket av 

värme och livfullhet. Blåa rum förknippades som öppna, stillsamma och ger en inåtvänd 

känsla samtidigt som de kunde upplevas som dystra, kalla eller associeras med 

semester, ledighet och hav. Parallellt återger Fridell Anter (2006) att de rosa rummen 

väckte störst skillnad mellan positiva och negativa känslor. Somliga deltagare i 

experimentet upplevde rosa rum som feminina och varma medan det för andra väcktes 

provocerande eller upprörande känslor gentemot den rosa färgen. Fridell Anter (2006) 

skildrar att de gröna rummen upplevdes som lugna och öppna där känslor av frid och ro, 

infann sig. Skribenten fortsätter skildra att färgade lokaler förmedlar varierande känslor 

där blåa färger upplevdes som kallare och gula som varmare. Experimentet visade även 

resultat som förknippade varmt med positivitet och kallt med negativitet. Samtidigt 

markerar (Fridell Anter, 2006), att rum med varma färger förmedlade munterhet och 

livfullhet, i jämförelse med kalla färger i rum som uppfattades som stillsamma och 

dystra.  
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Vidare accentruerar Mossberg (2003), att varma färger såsom röd, ökar graden av 

upphetsning och att kalla färger som till exempel blå bidrar till lugn och harmoni. Detta 

är i relation med vad Lin (2004) lyfter fram, att ett blått servicelandskap bidrar till att 

kunderna blir mer tillmötesgående samt att varma färger tenderar att väcka 

uppmärksamhet hos betraktaren. Aslam (2006) argumenterar för att varma färger som 

röd, orange, och gul är önskvärda för att skapa uppmärksamhet och på det sättet locka in 

kunder till butiken. Dock påpekar författaren att dessa färger bör undvikas inne i 

servicelandskap eftersom de distraherar konsumenterna. Vidare diskuterar Aslam 

(2006) att kallare färger som blå och grön är bättre inne i servicelandskapet av den 

anledningen att de förmedlar en lugnande känsla. 

 

I enighet med ovanstående exemplifieringar tar Labrecque et al. (2013) upp aspekten att 

färg påverkar rummets visuella storlek, där ljusa färger tenderar att skapa en känsla av 

större rymd i lokalen i jämförelse med mörka färger som förmedlar känslor av att 

rummet är mindre. Fridell Anter (2006) tydliggör att en färgad vägg endast har inverkan 

på en plats i lokalen medan ett golv kan påverka hela atmosfären i rummet. Simultant 

tas betydelsen av takets färg upp. Bland annat  uppmärksammas att ett rum med svarta 

tak minskar ljusreflektioner och således kan skapa större kontraster färgerna emellan 

medan vita tak innehar motsatt effekt. Labrecque et al. (2013) betonar även att ljus har 

denna egenskap och uppfattas således olika beroende vilken ljussättning som tillämpas i 

lokalen. Detta är i korrelation med vad Fridell Anter (2006) återger beträffande att färg 

och ljus är av vital karaktär för en lokal eftersom det formar konsumentens upplevelse 

av rummet. Detta beror enligt skribenten på att människor söker efter och reagerar på 

kontraster i ett rum, vilket gör att en färgad yta som skiljer sig gentemot de andra i 

servicelandskapet drar till sig uppmärksamhet. Följaktligen påvisar Fridell Anter (2006) 

i korrelation med ovanstående exempel att färg har stor betydelse för upplevelsen av ett 

rum. Eftersom det kan medföra att upplevelsen av höjd, bredd och djup kan bero på vad 

för färg eller färgkombinationer som appliceras i lokalen. 

  

Som tidigare nämnts belyser Lin (2010) att ett bra tillvägagångssätt i utformningen av 

servicelandskapet är att tillämpa specifika färger som är karakteristiska för målgruppen. 

Skribenten får medhåll av Othman & Goodarzirad (2013) som även hävdar att 

potentiella gäster bör kartläggas utifrån vilka färger och färgkombinationer som 
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utvecklar mer positiva reaktioner. Detta på grund av den betydande inflytelserikedom 

som färg innehar på helhetsintrycket av servicelandskapet. I relation till detta förklarar 

Lin (2010) samt Othman & Goodarzirad (2013) att färger inne i servicelandskapet 

stimulerar konsumenternas beteende, avsikter och känslor. Därav poängterar Othman & 

Goodarzirad (2013) att om managers i tjänsteindustrin fokuserar på att tillämpa detta, 

stärks kundrelationen och värdet för kunden. En ytterligare viktig aspekt som managers 

bör beakta, är enligt Othman & Goodarzirad (2013), att såväl färgens layout och design 

som interiör och exteriör bör vara noggrant utformade för att komplettera 

helhetsatmosfären i lokalen, då det lockar nya kunder och behåller befintliga. I ett 

konkurrenskraftigt företagsklimat, hävdar författarna att managers bör fortsätta 

upprätthålla, förbättra och förnya kvaliteten på servicelandskapet och dess färger till en 

nivå som uppfyller samt överträffar kundens krav. 

  

3.3 Färgers påverkan på företagets identitet 
Ett företags identitet speglar de kärnvärden och värdegrunder som företaget vill 

förmedla och bli associerade med. Att uttrycka identiteten med färg är ett 

konkurrenskraftigt verktyg som hjälper till med detta samt bildar känslor gentemot 

företaget. Därav har vår grupp valt att utförligt redogöra för färgens påverkan på 

företagets identitet. 

  

3.3.1 Färg och identitet 
Chang & Lin (2010) uttrycker att företagets visuella identitet består av företagets namn, 

logotyp, symbol, typografi och färg. Som tidigare nämnt bidrar färger med 60 % av 

första synintrycket enligt Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) samt Wheeler (2006). Det 

är i samstämmighet med vad Hultén et al. (2011) poängterar att synsinnet är det mest 

framträdande sinnet som majoriteten av människors beslut grundar sig i. Därav 

markerar Lindström (2005) samt Chang & Lin (2010) att färger innehar en avgörande 

del i uppbyggnaden av ett varumärke samt för att förmedla dess budskap och 

kärnvärden, eftersom det är det första som konsumenterna ser. Av den anledningen 

poängterar författarna att färger används för att skapa en upplevelse och är en central 

faktor i associationen till ett varumärke. Användning av färg tillåter således 

konsumenterna att tydligt identifiera företagets identitet (Lindström, 2005, Chang & 

Lin, 2010). I korrelation med detta betonar Labreque & Milne (2012) att färgvalen 

måste spegla varumärkets personlighet för att företaget ska sticka ut på marknaden. På 
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detta sätt markerar författarna att ett företagets varumärkesimage skapas, vilket bidrar 

med att förmedla en lämplig identitet gentemot konsumenterna. 

  

Vidare framhåller Aslam (2006) effekterna av färger inom marknadsföring och 

poängterar att identitetskapande har en stark koppling till detta. Han lyfter fram färger 

som en central faktor för att skapa en stabil identitet och förmedla företagets värdeord. I 

detta sammanhang lyfter Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) fram att varumärkets 

identitet och grundläggande värderingar är starkt kopplade till vilken färg eller färger 

företaget väljer att använda samt identifiera sig med. Parallellt påpekar författarna att 

förändring av färg på logotyper eller i servicelandskapet vanligtvis uppmärkas av 

konsumenterna, vilket visar färgens betydelse för att skapa uppmärksamhet kring ett 

varumärke. 

  

I samstämmighet accentuerar Kauppinen-Räisänen (2014) att färgen ska frambringa och 

förmedla känslor samt igenkänningsfaktorer som leder till identifiering hos kunderna. 

Med detta menar skribenten att färg är en viktig komponent för att skapa en visuell 

identitet från företagets sida, både för att bilda omedvetna och avsiktliga reaktioner hos 

konsumenter. I anslutning till avsiktliga reaktioner, framhåller Chang & Lin (2010), att 

en forskargrupp från Loyola University i USA 2007 visade att företag kan förbättra sina 

kritiska meddelanden med hjälp av färg. De påvisade att färger förbättrar 

uppmärksamheten med 82 % och varumärkeskännedomen med 80 %. Författarna 

påvisar således att färger har en tydlig påverkan på hur varumärkesuppfattning och dess 

kännedom utspelar sig hos konsumenterna. Därmed framhäver Chang & Lin (2010) att 

färg kan användas effektivt för att leverera ett budskap om företagets identitet, vilket är 

i korrelation med vad Aslam (2006) samt Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) 

understryker. 

  

I enighet med föregående stycke framställer Kauppinen-Räisänen (2014) att färg kan 

kommuniceras inom det kulturella eller subjektiva sammanhanget i kombination med 

dess egenskaper och betraktarens erfarenheter. Skribenten framhåller att färgens effekter 

bidrar till igenkännedom och associationer av ett företags identitet, dess värdeord och 

budskap eller tjänster. Enligt Chang & Lin (2010) påverkar färger kundernas 

uppfattning om företagets varumärke. Författarna framhåller att varje enskild individ 

har sin ideala bild kring vad varumärket utstrålar för värde och identitet, vilken varierar 
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mellan könen och åldrar. Samtidigt påvisar Kauppinen-Räisänen (2014) att 

konsumenter drar samband mellan färg och ett företags varumärken, där kunder 

använder färgen för att utvärdera samt bilda sin uppfattning kring vad varumärket kan 

inge för värde för dem. Skribenten belyser sedermera att varumärkets färg har en 

inverkan hos konsumenterna och erhåller en central roll vid design av företagets 

identitet och dess kommunikation. I detta återfinns likheter beträffande vad Chang & 

Lin (2010) poängterar, att färg producerar känslor som lockar idealiska konsumenter, 

ansluter konsumenten till varumärket och formar företagets identitet. Genom att 

använda färger i kombination med olika ljussättningar kan företag enligt Labrecque et 

al. (2013) tillämpa strategier för att uttrycka känslor som de vill att konsumenterna ska 

komma i kontakt med. Följaktligen framhäver Othman & Goodarzirad (2013) att 

estetiska och sensoriska faktorer, specifikt färger, är faktorer som kan bidra till att skapa 

ett servicelandskap som ger en positiv upplevelse för besökaren. 

  

Enligt Wheeler (2006) bidrar färg med uppmärksamhet kring ett varumärke, vilket även 

Hultén et al. (2011) verifierar genom att betona färgers betydelser för konsumenters 

tolkning av ett varumärke. Författarna accentuerar att färger bidrar med att skapa 

konsumenters minnesbilder och associationer gentemot ett företag och erhåller 

förmågan att bilda dess identitet. Hultén et al. (2011) får stöd av Gustafsson (2014) samt 

Lin (2004) vilka klargör att färger påverkar betraktarnas sensoriska stämning, känslor 

och humör. Dessutom redogör Kauppinen-Räisänen (2014) att färg innerhar kapaciteten 

att skapa önskvärda humörtillstånd eller symboliska innebörder och associationer. 

Chang & Lin (2010) vidareutvecklar resonemanget och framhåller även att färger 

motiverar köpbeslut samt bidrar till att upptäcka lämpliga budskap för en idealistisk 

varumärkesidentitet. De redogör för att färger representera själen av företag, förmedlar 

dess budskap samt ökar igenkännandet hos konsumenter. Parallellt för Gustafsson 

(2014) resonemanget vidare och påvisar även att om företag kommunicerar de 

emotionella och sensoriska fördelarna gentemot marknaden erhålls en mer unik 

identitet. Författaren inkluderar dessutom att konsumenterna utvecklar starkare känslor, 

positiva värden och associationer samt ökad identifiering gentemot företag vid en sådan 

företeelse. 

  

Därav argumenterar Gustafsson (2014) samt Hultén et al. (2011) för att skapa 

multisensoriska upplevelser för konsumenten då detta är en pålitlig, effektiv och 
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konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi. Det innebär, enligt Hultén et al. (2011) att i 

symbios aktivera och stimulera så många som möjligt av människans fem sinnen (syn, 

hörsel, doft, känsel och smak) hos betraktaren. Gustafsson (2014) betonar att 

sinnesmarknadsföring har förmågan att påverka beteende, upplevelser och 

konsumenters engagemang genom sinnen. Carmel et al. (2014) återger att färg och doft 

är sammanlänkade och inger associationer samt känslor gentemot ett företag. 

Författarna framhäver att en fruktig doft tenderade att förknippas med rosa och röda 

färger, medan en osund lukt associeras med brunt eller orange. I detta sammanhang 

förklarar Carmel et al. (2014), att ljusare färger förknippas med irriterande, intensiva 

och obehagliga lukter medan mer bekanta och identifierbara lukter är förknippade med 

mörkare färger. Således poängterar författarna att färg påverkar människors 

associationer, känslor och beteende. 

  

Vidare skildrar Chang & Lin (2010) att många företag har gjort en färgrevolution och 

försökt att ändra färg för att omvandla varumärkets identitet. De påvisar att 

konsumenternas godkännande av de nya företagsfärgerna kommer vara låg i början på 

grund av den tidigare identiteten bolaget hade. I detta sammanhanget poängterar Aslam 

(2006), Lawes (2008), Kauppinen-Räisänen (2014) samt Carmel et al. (2014) att färgers 

kulturella associationer bör tillämpas strategiskt för att förmedla företagets identitet. 

Samtidigt understryker Chang & Lin (2010) dess vikt vid förändring av ett företags 

identitetsfärg. 

 

3.4 Tillämpning av teoretiska referensramen 
Vår grupp har eftersträvat att applicera den teoretiska och empiriska data som innehar 

störst relevans för forskningsfrågan och studiens syfte, detta utförs i följande 

analyskapitel. I sammanhanget har teori reviderats under arbetets gång samtidigt som 

analysdelen växt fram. Detta har genomförts i växelverkan för att erhålla högsta möjliga 

relevans för undersökningen. Under arbetsprocessen ansåg vi att information 

beträffande begreppen servicelandskap och identitet var enkelt att finna eftersom det 

återfinns mycket forskning inom detta. I kontrast fann gruppen svårigheter med att 

samla in information om färgmarknadsföring och dess påverkan inom hotellbranschen, 

mot bakgrund av att begränsad forskning tycks ha bedrivits inom området. Således 

bedömer vi att teori beträffande färgers associationer och påverkan i relation till 

servicelandskap och identitet väger tyngst och kan bidra med störst kunskap. Vi har 
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identifierat att dessa tre områden är starkt relaterade samt förknippade med varandra, 

vilket medför att färger har en central vikt och genomsyrar hela arbetet. Av den 

anledningen föll det sig naturligt att dessa tre områden behandlas och tillämpas i 

analysen för att möjliggöra svar på forskningsfrågan samt uppnå syftet med studien.  
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4 Teoretisk & empirisk analys 
I följande kapitel analyseras empirin i kombination med den teoretiska referensramen. 

Sammankopplingen utförs för att erhålla djupare förståelse kring forskningsämnet, 

forskningsfrågan och uppsatsens syfte. Vald struktur av kapitlet efterliknar den 

teoretiska referensramen för att underlätta förståelsen, återblicken och läsningen i 

helhet. Nedan redovisas intervjupersonerna för vår undersökning: 

 

Telefonintervjuer: 

● Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. 2014-11-28. 

● Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. 2014-11-27. 

Personliga intervjuer: 

● Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. 2014-11-24. 

● Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfront Hotel & Stockholm 

Waterfront Congress Centre. 2014-11-25. 

● Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ 

Partners. 2014-11-25. 

● Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. 2014-

11-24. 

 

4.1 Färgers associationer och påverkan 
Färger är som tidigare nämnt komplexa med diverse förklaringar, associationer och 

påverkningsfaktorer. Därav kommer kapitlet analysera användningen av färgers 

betydelser och färgers varierande associationer utifrån den empiriska och teoretiska 

data vi införskaffat.  

 

4.1.1 Användningen av färgers betydelser  
Bergström1 påpekar att färgsättning och design är av essentiell vikt inom 

marknadskommunikation. Vikström2 vidareutvecklar resonemanget och påpekar att färg 

är ett naturligt val inom marknadsföringsaktiviteter eftersom det för fram en känsla av 

företagsprofilen. Detta kan kopplas till vad Fridell Anter (2006) argumenterar för, att 

                                                
1 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
2 Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. Personlig intervju 2014-11-

24. 
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färg är av stor vikt inom marknadsföringen på dagens hyperkonkurrerande marknad. 

Lövberg3 och Vikström poängterar även att alla företag använder färg i någon 

utsträckning men att det allmänt återfinns kunskapsbrister kring hur färg påverkar och 

hur företag kan påverka dess konsumenter med hjälp av färg. Enligt Bergström medför 

ovanstående en problematik för företag, hon påpekar att färgbranschen innehar mycket 

eget tyckande när det kommer till vad olika färger står för. Hon får stöd av Vikström 

som även han argumenterar för att kommunikation med färg underlättar att uppnå ett 

förändrat beteende hos konsumenterna. Det är i korrelation med  att Chang & Lin 

(2010) samt Aslam (2006) betonar färg som en god metod att påverka kunders 

uppfattning. Författarna framhåller att detta bör tillämpas då färger förmedlar företagets 

budskap och auktoritet. Bergström och Vikström håller med om att företagets färger 

måste överensstämma med vad företaget står för och förmedla dess vision, värderingar 

och identitet. Detta är även i samstämmighet med vad Lövberg skildrar, att färg används 

för att uttrycka företagets identitet.  

 

Resonemanget påminner om vad Kauppinen-Räisinen (2014) anger som en av färgers   

positiva funktioner, att bilda attraktion och uppmärksamhet gentemot betraktaren. 

Skribenten framhåller även att attraktionen är ofrivillig och stimulans-driven vilket 

omedvetet leder till psykologiska responser hos betraktaren. Lövberg betonar i 

sammanhanget att färgers betydelser för människor är omedvetna samt återfinns både 

språkligt och symboliskt. Detta kan urskiljas i det Aslam (2006) samt Chang & Lin 

(2010) lyfter fram att färger signalerar olika budskap som väcker känslor hos 

konsumenterna, vilka de sedermera anknyter värden till. Bengtsson4, Holmberg5 och 

Olsson6 accentuerar att hotellföretagen medvetet försöker koppla känslor till 

företagsprofilen och skapa värde för kunden. Parallellt betonar Lövberg att färger i olika 

ljussättningar kan framhäva känslor av exempelvis mystik eller dunkel. Fridell Anter 

(2006) skildrar samtidigt att färg uppfattas olika beroende vilken omgivning färgen syns 

i.  Parallellt framhäver Lövberg att människor har ett omedvetet behov av att uppleva 

                                                
3 Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ Partners. Personlig 

intervju 2014-11-25. 
4 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
5 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 

Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 
6 Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. Telefonintervju 2014-11-27. 
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färger som skapar djupare känslomässiga tillstånd. Hon vidareutvecklar 

argumentationen och framhåller att det är färgers kontraster som används, icke dess 

innebörder. Det här kan ses som en av anledningarna att hotellföretag bör förstå färgers 

historiska associationer samt välja lämpliga färgval som Lawes (2008), Kauppinen-

Räisänen (2014) samt Chang & Lin (2010) argumenterar för. 

 

Vidare skildrar Bergström7, Lövberg och Vikström8 att företag fördelaktigt kan använda 

färg i sin marknadsföring eftersom de positiva effekterna är betydligt fler i jämförelse 

med de negativa. Bergström understryker att färger skapar associationer och upplevelser 

samt illustrerar företagets kultur. Lövberg instämmer i argumentationen och poängterar 

att färg är ett ytterligare verktyg för att profilera, marknadsföra och visa sin identitet. 

Det är i korrelation med vad Aslam (2006), beskriver, att företagets färger bör 

återspegla dess värden i identiteten. Vidare påpekar även Vikström att färg bidrar till 

igenkännande hos betraktaren, på det sättet används färg för att väcka uppmärksamhet 

och sticka ut på marknaden. Samtidigt understryker Labreque & Milne (2012) att 

företag bör utveckla färgstrategier. I detta sammanhang menar Aslam (2006), att, färger 

hjälper företag att  differentierar sig på marknaden. I denna kontext urskiljer Bergström 

och Vikström att om färgvalet inte överensstämmer med företagets värderingar och 

identitet blir dess effekter negativa. Vikström redogör för att det kan skapa fel eller för 

höga förväntningar. Bergström skildrar att det kan utveckla fel associationer och intryck 

av vad företaget arbetar med. Parallellt med detta understryker Labreque & Milne 

(2012), att, företag måste bli bättre på att tillgodose konsumenter med färger.   Lövberg 

instämmer i resonemanget och hävdar att färg är ett utmärkt tillvägagångsätt för att 

förmedla företagets värderingar gentemot konsumenterna.  

 

Vidare accentuerar respondenten precis som Bergström att hotellföretag bör ta hänsyn 

till färgers kulturella associationer vid utformning och utveckling av 

marknadsföringsstrategier. Detta samspelar med vad Aslam (2006), Lawes (2008), 

Kauppinen-Räisänen (2014), Carmel et al. (2014) anger. Holmberg framhäver att de 

försöker anpassa hotellen utefter vad deras största målgrupp har för kulturella 

förväntningar och således analysera det vid illustartionen av färger i servicelandskapet. 

                                                
7 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
8 Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. Personlig intervju 2014-11-

24. 
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Detta påminner om att servicelandskapet bör anpassas utefter den primära målgruppen, 

som Lin (2010) anser att förestagsledare bör ta ställning till. I detta sammanhang 

accentuerar Holmberg9 att det alltid är problematiskt med design och färger eftersom det 

inte går att anpassa efter varje kund utan hotellet behöver hitta något som passar alla. 

Samtidigt måste hotellen försöka sticka ut på marknaden och visa att man är annorlunda 

i jämförelse med andra hotell, vilket fördelaktigt görs med färgval enligt Vikström. 

Vidare påpekar Holmberg att hotellet innehar skandinaviska färger i ”Kongressen” i 

kombination med att specifika platser innehar en färg som bryter av och inte riktigt 

passar in i omgivningen, för att skapa dynamik och en mer varierad inredning. Häri 

återfinns tydliga kopplingar beträffande vad Lin (2004) och Lin (2010) skildrar, att 

genomtänkta servicelandskap ökar värdet för konsumenten ifråga.  

 

4.1.2 Färgers varierande associationer 
Bergström framhåller att det är människors egna associationer, upplevelser och 

preferenser av färger som bildar uppfattningen kring varje färg. Här återfinns tydliga 

kopplingar till det som Fridell Anter (2006) samt Lawes (2008) skildrar att färgers 

uppfattning skiftar på grund av våra egna förkunskaper, erfarenheter och förväntningar. 

Av den anledningen argumenterar Bergström för att det är svårt att precisera färgers 

associationer men att det återfinns generella antaganden. Hon får stöd av Lövberg10 och 

Vikström, där alla tre respondenterna påpekar att det existerar tydliga traditionella 

associationer till färger samt att vissa färger ger större uppmärksamhet än andra. I deras 

resonemang finns tydligt stöd från Lawes (2008), Hultén et al. (2011), Gustafsson 

(2014), Kauppinen-Räisänen (2014) samt Klarén (2008). I denna kontext påstår 

Lövberg att ursprunget till varje färgs association återfinns i naturen, vilket Bergström 

instämmer i. Hon exemplifierar att varmare färger oftast relateras med sol eller eld och 

kallare färger innehar anknytning till hav och is. Här återfinns accosiationer till att röd 

färg som förknippas med sol och eld i östra Asien, enligt Kauppinen-Räisänen (2014). 

Dock framhåller skribenten att England associerar gult till sol, vilket påvisar att 

kulturella skillnader återfinns vilket således kan skapa problematiska situationer för 

hotellföretag som är multikulturella mötesplatser. Samtidigt anger författarna samt 

                                                
9 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 

Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 
10 Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ Partners. Personlig 

intervju 2014-11-25. 
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Chang & Lin (2010), Fridell Anter (2006) och Mossberg (2003) att varma färger 

generellt förknippas med gult eller rött.  

 

Förr var nästan alla logotyper röda och vita för att skapa uppmärksamhet eftersom 

företagen ville synas och sticka ut, enligt Lövberg. Lawes (2008) påpekar att röd färg 

förknippas med uppmärksamhet och fara, vilket hon styrker med att koppla den röda 

färgen till första hjälpen lådor samt röda stoppljus. Detta är i samhörighet med vad 

Vikström11 framhäver, att den röda färgen förknippas med upphetsning och styrka. 

Parallellt lyfter även Hultén et al. (2011) fram att rött bidrar till uppmärksamhet samt är 

den färgen som uppfattas snabbast av alla färger, vilket Bergström12 instämmer i. Hon 

poängterar att rött sticker ut ur mängden, syns bäst och skriker mest av alla färger. Detta 

påminner om vad Kauppinen-Räisänen (2014) samt Chang & Lin (2010) framhäver, att 

rött uttrycker spänning och häftighet. Med koppling till föregående berättar Lövberg att 

färgen symboliserar varning och används således ibalnd i företagsbudgetar för att 

illustrera dåliga resultat. Hon accentuerar att detta kan vara undermedvetet från början 

och antagligen härstammar från naturen. Bergström förklarar att rött var förknippat med 

strid och hetta förr i tiden, vilket kan urskiljas i vad McCammon (2014) och Kauppinen-

Räisänen (2014) skriver, att rött associeras med våldsamhet, fara och ilska. Aslam 

(2006) motsäger ovanstående och markerar att rött är en positiv färg i de nordiska 

länderna. 

 

Till skillnad från rött associeras grönt enligt Lövberg med lugn, helande och hopp. Hon 

betonar att detta är nära sammankopplat med naturen. Även Chang & Lin (2010) och 

Hultén et al. (2011) framhåller att färgen förknippas med naturbegrepp, landskap och 

hälsa. Samtidigt markerar även Vikström att färgen förknippas med det jordnära, hälsa, 

glädje och trovärdighet. Samtidigt berättar Lövberg att grönt var djävulens färg i den 

medeltida katolska kyrkan, vilket skildras genom att drakar vanligtvis är färgade i grönt. 

Vidare påpekas att grönt förknippas med sjukdom i somliga platser av Afrika, vilket 

påminner om vad Kauppinen-Räisänen (2014) återger samt vad Aslam (2006) förklarar 

i modellen med kulturella associationer. Ytterligare berättar Vikström att gult 

karaktäriseras av känslor förknippade med att vara glad, provokation, styrka och 

                                                
11 Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. Personlig intervju 2014-11-

24. 
12 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
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hälsosamhet. Detta överenstämmer med vad Chang & Lin (2010) skriver, att den gula 

färgen väcker känslor av glädje, ljusstyrka och värme. Lövberg påvisar parallellt att gult 

var en helig färg för kejsarna i Kina medan Bergström framhåller att färgen är kopplad 

till död i Mexico. Lövbergs redogörelse är i samstämmighet med vad Aslam (2006) 

skildrar, att gul färg står för kunglighet och auktoritet i Kina. Samtidigt understryker 

författaren att vitt representerar död i östra Asien, vilket överensstämmer med  

Bergströms resonemang. Aslams (2006) redogörelse motsäger Kauppinen-Räisänen 

(2014) argumentation för att vitt associeras med renlighet. Det senare resonemanget får 

stöd av Vikström som även accentuerar att vitt förknippas med sofistikerad, oberoende 

och modern.  

 

Vidare framhäver Lövberg att rosa färg användes på väggarna i ett fängelse vilket 

resulterade i att fångarna blev lugnare. Lawes (2008) skriver att rosa är starkt förknippat 

med femininitet. I korrelation med detta nämner Bergström att nästan alla flickor har en 

rosa period i livet och att detta är utmärkande i stora delar av världen. Samtidigt 

återfinns en problematisk situation vid användning av rosa med tanke på att färgen 

påvisade störst skillnad mellan negativa och positiva känslor hos betraktaren i 

experimentet som Fridell Anter (2006) utförde. En ytterligare färg som Bergström anger 

associationer till är orange. Hon resonerar att färgen förknippas med energi, vilket kan 

kopplas till McCammons (2014) skildring att orange är energisk. Detta påminner även 

om Vikström resonemang, att orange förknippas med glädje, provokation, styrka och 

modernitet. Detta är i samstämmighet med vad Hultén et. al (2011) lyfter fram, 

nämligen att färgen associeras med vänlighet. Samtidigt förklarar Vikström att även 

svart associeras till provokation i kombination med hårdhet, modern och sofistikerad. 

Detta är i motsats till vad Chang & Lin (2010) framhåller, att färgen skapar känslor av 

mörker och stabilitet.  

 

Ytterligare en färg som förknippas med att vara sofistikerad är mörkblå, enligt 

Vikström. Han framhåller även att färgen uppfattas som statusfylld, trovärdig och 

kompetent i jämförelse med ljusblå som förmedlar känslor av uppriktighet, utåtriktad, 

glad, hälsosam och oberoende. Detta påminner om vad Kauppinen-Räisänen (2014) 

skriver att blått associeras med rikedom, förtroende och säkerhet. I sammanhanget 

markerar Lövberg att färgen representerar kommunikation, tillförlitlighet, visdom och 

intelligens vilket kan kopplas till Bergströms resonemang att blå är en traditionell färg 
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som står för säkerhet. Hon fortsätter resonemanget genom att markera färgens 

konservativa uppfattning, vilket leder till att färgen ofta återfinns på uniformer. 

Resonomanget efterliknar vad Chang & Lin (2010) redogör för, att blått skapar känslor 

av intelligens, framtid och hopp.  

 
4.2 Färgers påverkan på servicelandskapet 
I följande kapitel analyseras och behandlas servicelandskapets utformning hos 

intervjuade hotellföretag, färger i servicelandskap samt förmedlingen av känslor i 

servicelandskapet. 

 

4.2.1 Utformning av servicelandskapet 
Olsson13 framhåller att hotellet har sju offentliga miljöer och ett hundratal rum, vilka är 

utformade och skapade av de konstnärer som var kontrakterade vid uppbyggnaden. Hon 

förklarar att glasbaren är utformad i blått för att frambringa en känsla och upplevelse av 

att betraktaren är på havets botten. Detta kan kopplas till vad Lawes (2008) samt Fridell 

Anter (2006) accentuerar att blått associeras till. Det är även i samstämmighet med vad 

Aslam (2006) markerar, att blått förknippas med kyla i Sverige. Parallellt finns tydlig 

koppling till vad Bergström återger, nämligen att kallare färger förknippas med is och 

hav, vilket enligt Mossberg (2003) och Aslam (2006) bidrar till harmoni och lugn i ett 

servicelandskap. Vidare framhåller Olsson att ett av deras hotellrum har stora rosa 

droppar för att illustrera hur en färgburk har vält. Hon påpekar att illustrationen 

framhäver hotellets kreativa ådra, vilket samspelar med deras identitet. Enligt Olsson 

medför användningar av flertalet färger inom hotellet att en del miljöer innehar väldigt 

mycket färg och en del är mer avskalade samtidigt som alla rummen är individuellt 

designade. Här återfinns likheter beträffande vad Bengtsson14 belyser att även deras 

servicelandskap är individuellt utformade. Han uttrycker att omgivningarna genomsyras 

av marina antikviteter såsom galjonsfigurer och skeppsmodeller som grundarens bror 

har samlat på sig.  

 

Vidare förklaras att de icke uttryckligen vill arbeta med några specifika färger utan har 

som avsikt att ha det murrigt och solitt genom att använda kraftigare färger såsom 

mörkgrön, mörkbrun och lila. Det för att bilda djupare liv i miljöerna som ska passa 

                                                
13 Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. Telefonintervju 2014-11-27. 
14 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
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ihop samt framhäva antikviteter och ta fram den identitet som finns inuti 

servicelandskapet, enligt Bengtsson. Resonemanget motsäger det som Labrecque et al. 

(2013) påpekar att mörkare färger medför att rummet upplevs mindre. Samtidigt 

existerar det likheter beträffande färgers betydelser för upplevelsen av rummet som 

Fridell Anter (2006) uttrycker. Häri återfinns även kopplingar gällande vad Othman & 

Goodarzirad (2013) påpekar, att färgen och utformningen av lokaler påverkar 

helhetsupplevelsen.  

  

Bengtsson betonar vidare att färgerna utgör en bakgrund som ska harmonisera miljön 

ifråga eller användas som ett hjälpmedel att framhäva detaljerna men att de inte riktigt 

har någon egen framträdande roll. Därmed betonas att miljön blir mer intresseväckande 

i jämförelse med en vanlig hotellkorridor. Vidare framhålls att detta påvisar ett av 

företagets värdeord, nämligen dess familjära personlighet och att det existerar en tanke i 

utformningen av alla miljöer. I sammanhanget understryker Holmberg15 att hotellet 

innehar likadant servicelandskap i alla hotellrum, förutom sviterna. Detta för att skapa 

en enhetlig känsla och igenkänningsfaktorer hos gästerna oavsett vilket hotellrum de 

vistas i. Han påpekar att individuella rum med egna designer och material medför att 

gästerna skapar favoritrum som de vill återkomma till. Han framhäver även att om 

rummet är upptaget när de ska besöka hotellet påverkar det kundrelationen och kundens 

image gentemot företaget. Olsson framhäver att de måste tänka på hotellets geografiska 

läge och kontinuerligt inneha en unik profil med unikt inredda rum för att attrahera 

gäster. Bengtsson understryker att det är en av anledningarna till att de valt 

genomgående implementering av marina antikviteter. 

 

Både Bengtsson och Olsson påpekar att hotellen i viss utsträckning är utställningshallar 

och ”showrooms” för dess antikviteter och konst, vilket möjliggör att hotellens 

servicelandskap är i konstant förändring. Holmberg instämmer i att hotell överlag bör 

vara i konstant förändring och förnyelse för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse, 

vilket han exemplifierar med att en gallerist får ställa ut sina tavlor. I ovanstående 

resonemang återfinns tydliga kopplingar beträffande vad Lin (2010), Lin (2004) och 

Mossberg (2003) skildrar att genomtänkta servicelandskap bidrar till. Detta är i relation 

                                                
15 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 

Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 
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med hur Bengtsson16 återger att deras hotell är utformat. Han redogör att tanken är att 

betraktaren ska känna att det finns en bakomliggande tanke att den människa som har 

haft intresse och samlat in alla antika föremål har lagt ned mycket tid samt omtanke för 

att utforma servicelandskapen, vilket är i samstämmighet med vad Olsson17 påpekar. 

Hon framhäver att hotellet erhåller en balans med färger och färgsättning, där rummens 

olika färger i kombination med tavlor och glaskonst ska inneha tydliga 

sammankopplingar dem sinsemellan. Bengtsson framhåller att det medför en atmosfär 

och känsla att komma hem till någon bekant, vilket är i samstämmighet med vad 

Holmberg anser att servicelandskapet ska skapa känslor av trygghet hos betraktaren. 

  

Vidare framlägger Bergström18 att användningen av färger i servicemiljöer för att 

åstadkomma känslor och påverka betraktaren, är helt klart påtaglig. Hon exemplifierar 

att röda rum medför att personer som vistas i det blir piggare och mer aktiva men att det 

därifrån till handling är en bit. I detta återfinns likheter med vad Mossberg (2003) och 

Aslam (2006) urskiljer att röd färg är åtråvärd vid bildande och ökning av 

uppmärksamhet hos en besökare. Parallellt bör rött i ett servicelandskap användas med 

viss försiktighet då det enligt Aslam (2006) distraherar besökaren. Bergström fortsätter 

argumentationen med att blåa och gröna rum bidrar till en mer rogivande atmosfär och 

ökar koncentrationsnivån vid applicering i en lokal. Här existerar återigen likheter med 

vad Mossberg (2003) och Aslam (2006) skildrar där de accentuerar att dessa färger 

medför lugnande känslor och harmoni vid användning i ett servicelandskap. Det 

existerar likväl korrelationer beträffande vad Fridell Anter (2006) framlägger i sitt 

experiment, där blåa och gröna lokaler upplevdes som lugna, öppna samt stillsamma. 

Samtidigt är det högst relevant att dessa färger i experimentet även återgav resultat som 

förknippades gentemot dysterhet och kyla där kallt associerades mot negativitet.  

 

4.2.2 Färger i servicelandskap 
Holmberg menar att hotellföretags utformning av dess servicelandskap existerar för att 

förenkla navigationen, attraktionen och uppmärksamheten till kunderna. Detta kan 

urskiljas i vad Bitner (1992), framhåller är skälet till att utforma ett bra servicelandskap. 

Det överenstämmer även med vad Lin (2004), framhåller, att hotell bör bilda 

                                                
16 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
17 Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. Telefonintervju 2014-11-27. 
18 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
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tillmötesgående servicelandskap med passande färger som är kopplade till hur hotellen 

vill uppfattas av gästerna. Enligt Olsson är det här en av anledningarna att hotellet valt 

att skapa ett showroom av sin glaskonst, där all konst är till salu samt att de inrett varje 

hotellrum unikt. Bengtsson instämmer i argumentationen och påpekar att de valt färger i 

servicelandskapet som ska passa ihop med interiören. Olsson exemplifierar med att de 

orangea fåtöljerna i entrén symboliserar den orangea brännpunkten som uppstår vid 

glasblåsning. Detta kan kopplas till det som Othman & Goodarzirad (2013) framhäver, 

att färger och interiör bör vara sammankopplade för att åstadkomma en helhetsatmosfär 

i rummet. Därav understryker de att servicelandskapets kvalitet ska upprätthållas, 

förbättras och förnyas i kombination med dess färger. Detta för att såväl uppfylla och 

överträffa kundens krav som att behålla befintliga gäster samt attraherar nya, vilket 

såväl Holmberg19, Olsson och Bengtsson instämmer i. 

 

De tre ovannämnda respondenterna anger att hotellen kontinuerligt arbetar med att 

förbättra kvaliteten, bilda nya projekt och förnya servicelandskapen. Det för att skapa 

liv och rörelse, trivsamma atmosfärer samt väcka känslor hos gästerna. Holmberg 

exemplifierar med att de samarbetar med en gallerist samt säljer dennes tavlor och att 

det återfinns en viss logik med färgvalen samt var i lokalen de hängs upp. Olsson 

exemplifierar med att de har ett liknande koncept då de ställer ut glaskonstnärernas 

konst till försäljning, vilket gör att servicelandskapet konstant omarbetas. Således 

eftersträvar de intervjuade hotellen att erbjuda god service med hög kvalitet där gästerna 

erhåller positiva upplevelser, vilket är i samstämmighet med vad Grönroos (2007), 

argumenterar för vid utformning av servicelandskap. Exemplifieringarna kan även 

kopplas till vad Mossberg (2003) samt Othman & Goodarzirad (2013) förklarar måste 

ingå hos tjänsteföretag för att kunna ta del av de positiva fördelarna som färg kan 

framkalla. Detta kan även urskiljas då Labreque & Milne (2012) argumentaterar kring 

att gynnsamt inneha färgstrategier. 

 

Vidare framhäver Holmberg att arbetet med färger och design, som 

förmedlingsalternativ i serviceomgivningen, är en god metod som de eftersträvar och 

kontinuerligt arbetar för att förbättra. Respondenten exemplifierar med att de belyser 

receptionsdisken underifrån. I Holmbergs resonemang återfinns likheter beträffande 

                                                
19 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 

Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 
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färgers centrala betydelse i servicelandskapet för att bilda första intrycket, som Othman 

& Goodarzirad (2013) hävdar. Detta kan även kopplas till vad Lin (2004) återger är det 

första kunderna kommer i kontakt med. Detta påminner om vad Bengtsson20 och 

Olsson21 berättar, att hotellen är utformade för att överensstämma med företagets 

identitet. Om detta inte förverkligas blir effekterna av färgers användning negativa, 

enligt Bergström22 och Vikström23. Detta kan även kopplas till vad Lin (2004) 

understryker, att hotellrum behöver leverera färger och inredning som stämmer överens 

med vad som är tilltänkt för att skapa den avsedda atmosfären.  

 

I dess kontext belyser Holmberg, Olsson och Bengtsson att de anpassar 

servicelandskapet efter högtider. Holmberg skildrar även att de har implementerat RGB-

lampor i ”Kongressen”, vilket möjliggör anpassning av belysningen till olika färger 

utefter vad kunden efterfrågar. Parallellt tar Bengtsson upp att de har framtidsplaner på 

att införa en “pop-up” bar som de öppnar upp på olika platser och vid olika tillfällen i 

hotellet, denna kan anpassas efter olika teman eller evenemang. Vidare påpekar 

Holmberg att hotell vanligtvis satsar väldigt mycket på arkitekt och design vid 

uppbyggnad av ett hotell men att det sedan får leva sitt liv och vara oförändrat. Av den 

anledningen argumenterar han för att kontinuerligt ha små projekt igång för att besökare 

samt personal ska känna att hotellet är levande och förändras.  

 
4.3 Färgers påverkan på företagets identitet 
I sista analyskapitlet behandlas förmedlingen av företagets identitet och 

hotellföretagens förmedling av känslor. 

 

4.3.1 Förmedling av företagets identitet 
Bergström nämner att företaget först måste analysera vilka värderingar de vill förmedla 

samt hur de vill bli uppfattade utifrån. Hon berättar att färger har en central roll i denna 

process och bör således utvärderas. Med utvärdering poängterar Bergström att färger 

associeras till olika känslor och sålunda är det essentiellt att associationerna 

överensstämmer med företagets identitet, vilket även Vikström framhåller. 
                                                
20 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
21 Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. Telefonintervju 2014-11-27. 
22 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
23 Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. Personlig intervju 2014-11-

24. 
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Resonemanget samspelar med vad Chang & Lin (2010), Lindström (2005) samt 

Labreque & Milne (2012) argumenterar för. Argumentationen accentuerar att färgerna 

förmedlar företagets budskap, personlighet och därmed är en konkurrensfördel. 

Bengtsson instämmer i föregående och framhäver även att hotellet tydligt särskiljer sig 

på marknaden, med tanke på att servicelandskapets utformning består av handplockade 

antikviteter av grundarens bror. Respondenten skildrar att detta är personliga och 

familjära attribut relaterade till hotellets kärnvärden som de vill ska genomsyra hela 

verksamheten och således hjälpa företaget att sticka ut på marknaden. Detta är i 

korrelation med vad Labreque & Milne (2012) poängterar att den valda företagsfärgen 

bör representera identiteten för att företaget ska differentiera sig på marknaden.  

 

Olsson framhåller att de arbetar med tre värdeord för att förmedla sin interna och 

externa identitet, dessa är: passion, omtanke och kreativitet. Kreativitet är en central del 

inom Kosta Bodas verksamhet eftersom de samarbetar med olika formgivare. Enligt 

respondenten ska värdeorden appliceras både internt inom hotellet men även externt till 

kunderna. Detta är i likhet med vad Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) omnämner, att 

företags identitet är starkt kopplad till de grundläggande värderingar som organisationen 

står för. I samstämmighet med föregående förklarar Vikström att han analyserar det 

specifika företaget utifrån värdeord, vision och målgrupper för att erhålla en 

övergripande uppfattning om vilken eller vilka färger som bäst överensstämmer med 

företagets identitet. Chang & Lin (2010) markerar i detta sammanhang att specifika 

färger attraherar specifika konsumenter till organisationen vilket bidrar till att skapa 

företagets identitet. I detta sammanhang framhäver Olsson att de som jobbar på hotellet 

har en stark passion i sitt arbete samt att gästerna omedelbart ska uppleva en känsla av 

omhändertagande när de besöker hotellet, vilket Holmberg24 instämmer i. Han förklarar 

att gästerna ska känna igen verksamheten utifrån servicen som erbjuds i hotellet, vilket 

de försöker förmedla i sin identitet. Bengtsson25 påpekar att även de arbetar med 

värdeorden omtanke och engagemang, vilka ska uppstå i samverkan med värnande om 

gästerna men även internt inom personalen. Han skildrar att engagemanget måste 

komma inifrån verksamheten och ska avspeglas i personalens handlingar gentemot 

gästerna, vilket efterliknar det som Romaniuk & Nenycz-Thiel (2014) tidigare påpekat. 

                                                
24 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 

Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 
25 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
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Bengtsson framhåller ytterligare värdeord som företaget vill ska genomsyra hela 

verksamheten, dessa är familjärt och personlighet samt glädje och gemenskap. Han 

förklarar att de vill vara familjära med sina gäster samt skapa en personlig kontakt och 

personliga anslag på allt de gör. Parallellt accentueras att värdeorden glädje och 

gemenskap ska genomsyra arbetet genom att personalen ska känna glädje gentemot 

gästerna. För att uppnå detta förklarar respondenten att personalen måste känna 

gemenskap och en attraktion gentemot arbetsplatsen. Detta kan sammankopplas med 

vad Chang & Lin (2010) lyfter fram beträffande att ett orange varumärke utstrålar 

glädje. Det kan även urskiljas likheter angående vad författarna samt Lawes (2008) 

påpekar att den gula färgen associeras gentemot glädje. Samtidigt existerar kulturella 

skillnader enligt Kauppinen-Räisänen (2014) då vit färg förknippas med glädje i 

Australien, Nya Zeeland och USA. Därav bör värdeordets varierande färgassociationer 

tas i beaktning vid användning samt skapande av en företagsidentitet och förmedling av 

känslor. 

 

4.3.2 Hotellföretagens förmedling av känslor  
Att förmedla och skapa diverse känslor inom hotellens servicelandskap är något som 

både Bengtsson, Holmberg och Olsson framhäver att de arbetar med. Parallellt 

poängterar Bergström, Lövberg26 och Vikström att färg är ett ypperligt verktyg för att 

åstadkomma detta. Argumentationen påminner om vad Lin (2010), Mossberg (2003) 

samt Othman & Goodarzirad (2013) belyser att färger i ett servicelandskap både bildar 

och stimulerar betraktarnas känslor, avsikter och beteende. Det kan även urskiljas i vad 

Kauppinen-Räisänen (2014) framhåller att färger förmedlar känslor, 

igenkänningsfaktorer och bidrar till att skapa företagets identitet hos betraktaren. 

Samtidigt markerar Hultén et al. (2011), Gustafsson (2014) och Carmel et al. (2014), 

att, de fem sinnena inger associationer samt känslor till ett företag och dess 

servicelandskap. Bergström27 poängterar i sammanhanget att färger uppfattas 

individuellt, förändras över tid och innehar flertalet associationer, vilket även Lövberg 

                                                
26 Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ Partners. Personlig 

intervju 2014-11-25. 
27 Bergström, Berit. Färgspecialist, Senior Advisor NCS Color AB. Personlig intervju 2014-11-24. 
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och Vikström28 menar. Därav påpekar de att företag bör analysera valet av färger vid 

identitetskapandet. Samtidigt understryker Vikström, att, genomtänkta strategier vid 

implementeringen av identiteten ger bästa möjliga resultat. Vikström får stöd av 

Labrecque et al. (2013) som även förespråkar detta. I detta kan det även urskiljas 

likheter beträffande vad Chang & Lin (2010) samt Kauppinen-Räisänen (2014) 

argumentera för, att förmedlingen av företagets identitet påverkas av dess färger vilka 

har inverkan på konsumenternas uppfattning kring varumärket ifråga.  

 

Bengtsson framhäver att de försöker åstadkomma att gästerna erhåller känslor gentemot 

företagets identitet genom att realisera verksamhetens värderingar och värdeord i 

praktiken. Detta genom att personalen står framför receptionsdisken och hälsar gästerna 

välkomna. Därav vill de förmedla en familjär, personlig och unik känsla i kombination 

med att det är någon som lagt ned tid, engagemang och omtanke med att utforma 

servicelandskapet. Detta är i korrelation med vad Olsson29 återger att de kontinuerligt 

eftersträvar att erhålla en unik profil för att gäster ska besöka dem. En miljö i hotellet är 

exempelvis präglad av inspiration från naturen i form av gröna färger i olika nyanser 

och glasblad. Detta samspelar med vad Lawes (2008), McCammon (2014) och  

Kauppinen-Räisänen (2014), menar, att den gröna färgen är kopplad till naturen. 

Samtidigt får färgerna i hotellet inte vara för radikala utan bör istället bidra till lugn och 

skapa en röd tråd som är genomgående i hela servicelandskapet, enligt Holmberg. Det 

är i samstämmighet med vad Lövberg skildrar, att färgen måste representera det eller de 

budskap som verksamheten vill förmedla. Häri finns även likheter med vad Othman & 

Goodarzirad (2013) poängterar, att färger bidrar till att skapa emotionella upplevelser 

hos betraktaren. Lövberg30 accentuerar att profilering är centralt i detta sammanhang 

och att företaget behöver analysera hur de vill uttrycka sin identitet genom dess färger. 

 

Parallellt framhäver Bengtsson31, Holmberg32 och Olsson att de på ett eller annat sätt 

försöker arbeta med och stimulera flertalet sinnen vid ett besök i hotellet. Bengtsson 

                                                
28 Vikström, Simon. Färgspecialist, CPPPO och Grundare 24/7 Creating AB. Personlig intervju 2014-11-

24. 
29 Olsson, Ulrica. Marknadsansvarig Kosta Boda Art Hotel. Telefonintervju 2014-11-27. 
30 Lövberg, Åsa. Färgspecialist, VD, Ägare och Grundare AB Åsa Lövberg AD/+ Partners. Personlig 

intervju 2014-11-25. 
31 Bengtsson, Mats. VD och Ägare The Collector’s Hotels. Telefonintervju 2014-11-28. 
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uttrycker att de anpassar musiken utefter servicelandskapet och att det existerar en 

bakomliggande tanke beträffande ljudnivån, riktningen av ljudet samt val av musik. 

Detta är i korrelation med vad Holmberg återger, att de använder bakgrundsmusik i 

exempelvis hissen och baren. Musikgenre varieras beroende på vilken tid på dygnet det 

är för att skapa en lugn och trygg atmosfär, vilket går hand i hand med hotellets 

identitet. Det är i samstämmighet med vad Gustafsson (2014) samt Chang & Lin (2010), 

anger är sensoriska fördelar för att erhålla en mer unik identitet. Samtidigt inkluderar 

författarna att konsumenterna skapar starkare känslor, positiva värden och associationer, 

vilket således stärker identifiering gentemot företag. Här framhäver Lövberg att färg, 

känslor och identitet är starkt förknippade med varandra. Vidare skildrar Olsson att de 

arbetar med dofter i spa avdelningen i form av olika behandlingar och aromer. Att 

använda dofter i servicemiljön är någonting som Holmberg påpekar att de har i åtanke 

för hotellets framtidsplaner. Detta samspelar med vad Carmel et al. (2014), accentuerar, 

att doft och färg är sammanlänkade och därmed bidrar till associationer samt känslor 

gentemot företagets identitet.  

 

 

  

                                                                                                                                          
32 Holmberg, Sam. General Manager Radisson Blu Waterfron Hotel & Stockholm Waterfront Congress 
Centre. Personlig intervju 2014-11-25. 



  
 

48 

5 Slutdiskussion 
I följande kapitel besvaras forskningsfrågan och syftet med studien. Därefter redogörs 

för färgers varierande associationer i en texttabell. Med hjälp av slutdiskussionen 

presenteras idéer beträffande hur hotellföretag kan agera och förhålla sig till den 

påverkan som färger innehar på dess servicelandskap och identitet.  Slutligen framhålls 

avslutande tankar och förslag på vidare forskning kring forskningsämnet. 

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågan och syfte 
Vår forskningsfråga behandlar på vilka sätt hotellföretag kan påverka sitt 

servicelandskap och sin identitet med hjälp av färg. Syftet kommer uppfyllas genom att 

analysera färgers varierande associationer och presentera idéer. 

 

5.1.1 Forskningsfråga: På vilka sätt kan hotellföretag påverka sitt servicelandskap 
och sin identitet med hjälp av färg?  
 

Det primära i studien har varit att undersöka färgens påverkan på hotellföretags 

servicelandskap och identitet. Således har det under arbetsprocessens gång framkommit 

att färg innehar en betydande del inom marknadsföring. Med bakgrund mot dagens 

hyperkonkurrerande marknad är det essentiellt att profilera sig och sticka ut från bruset, 

vilket fördelaktigt utförs med hjälp av färger enligt många respondenter. Under 

arbetsprocessen har det även framkommit att kunskapsbrister inom ämnet existerar och 

således hur färger kan påverka ett hotellföretags servicelandskap och identitet. Därav 

konstaterar vår grupp att kunskaperna kring färg behöver förbättras hos hotellföretagen 

för att ta större del av dess positiva effekter. Detta anser vi skulle åstadkomma högre 

igenkänningsfaktorer, tydligare identitet som skapar starkare känslor hos gästerna 

gentemot hotellet och därmed utgör konkurrensfördelar. Här återfinns en problematik 

kring färgers varierande associationer då vår uppfattning är att det existerar eget 

tyckande inom arbetet med färger. Trots denna problematik anser vi samt de intervjuade 

färgspecialisterna att fördelarna överväger nackdelarna. Således är färg ett ypperligt 

verktyg för att uttrycka företagets värderingar, identitet och budskap. Vi har även 

identifierat att färger skapar psykologiska och emotionella responser. Ur detta kan värde 

uppstå hos betraktaren ifråga, vilket de intervjuade hotellrespondenterna poängterar att 

de medvetet eftersträvar att åstadkomma. De försöker koppla känslor till 

företagsprofilen och därigenom skapa värde för kunden.  
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Vidare under arbetsprocessen har det framkommit att individuellt utformade 

servicelandskap med hjälp av färg påverkar hotellföretag. Dessa kan utveckla djupare 

liv i miljöerna, framhäva interiören och uppvisa företagets identitet. Argumentationen 

innebär att gästerna således får nya upplevelser oavsett var de befinner sig i 

servicelandskapet samtidigt som verksamheten tilldelas en unik profil. Parallellt har vår 

grupp uppfattat antydningar till att individuellt utformade servicelandskap kan påverka 

kundrelationerna negativt. Vår bedömning är att utformningen av servicelandskap, 

oavsett individuellt inrett eller ej, bildar möjligheter till att förmedla känslor, 

associationer och företagets identitet.. Därigenom argumenterar vi för väl utformade och 

genomtänkta servicelandskap. Vi konstaterar således att med hjälp av färg i 

servicelandskap hos hotellföretag skapas känslor och associationer hos betraktaren 

ifråga. 

 

Exempelvis innehar Kosta Boda en glasbar som är utformad i blått för att frambringa en 

känsla och upplevelse att betraktaren befinner sig på havets botten. Exemplet bedömer 

vi överensstämmer med vad teoretikerna anför, att blått förknippas med kyla, is och hav 

i kombination med att det bidrar till harmoni och lugn i ett servicelandskap. En annan 

färg som vår grupp påträffat bidrar till liknande känslor vid användning i ett 

servicelandskap är grönt. Vår tolkning är att färgen medför en rogivande atmosfär och 

ökar koncentrationsnivån. Emellertid är vi medvetna om att gröna och blåa färger i rum 

kan associeras med negativitet. Parallellt har gruppen uppfattat att även rött kan vara 

negativt i ett servicelandskap då det enligt Aslam (2006) distraherar betraktaren. 

Exemplifieringarna samt påvisandet av färgers varierande associationer konstaterar vi 

karaktäriserar problematiken med färger. Emellertid ser vi en problematik med detta då 

färgers varierande associationer beror på såväl individuella som kulturella preferenser. 

Trots problematiken och svårigheten att definiera vad varje färg associeras till, är vår 

tolkning att det existerar historiskt traditionella associationer. Det medför således att 

flertalet aspekter av färg bör tas hänsyn till vid analys och framställning av 

företagsprofilen. Detta är något som hotellen i vis mån arbetar mot. Således är vår 

bedömning att färger bör inneha en central roll i hotellföretagens arbete och utformning 

av servicelandskap med bakgrund mot den multikulturella mötesplats som de utgör. Här 

upplever vi att färgerna i servicelandskapet används som ett förmedlingsalternativ eller 

som hjälpmedel att framhäva övrig interiör. En belyst receptionsdisk är ett exempel på 

hur färg kan användas och påverka servicelandskapet. Parallellt markeras ytterligare ett 
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exempel som medför att rum upplevs mindre vid en applicering av mörkare färger. 

Enligt oss är detta ett bevis på att belysning och färg är starkt relaterade och bildar 

känslor hos betraktaren. Således resulterar det i att belysning genom färg attraherar 

flertalet sinnen, vilket vi presenterar en idé kring i nästkommande avsnitt. Därav 

konstaterar vår grupp att färg i relation till sinnesmarknadsföring bör anammas av 

hotellföretagen för att erhålla dess positiva fördelar. Vår uppfattning är att det bidrar 

med ökat värde för konsumenterna, skapar starkare känslor gentemot företagets 

identitet, och därmed utgör en konkurrensfördel för hotellen. 

 

Gruppen har även påträffat tendenser beträffande hotellföretagens värdeord i samband 

med utformningen av servicelandskapet. Vår tolkning är att värdeorden innehar en 

betydande del i utformningen av servicelandskapet och förmedlingen av företagets 

identitet. Det med tanke på att värderingarna ska genomsyra hela verksamheten, dess 

budskap och visioner. Vår uppfattning är att detta sker på ett medvetet tillvägagångssätt 

men vi ställer oss frågande till hur företagets färg väljs. Härmed upplever vi det som att 

hotellföretagen behöver analysera färgerna lika grundligt som de gör vid fastställningen 

av dess värdeord. Vi konstaterar att detta skulle frambringa och förmedla önskvärda 

känslor, budskap, företagets personlighet och identitet gentemot gästerna. 

Konstaterandet finner vi belägg för i det som tidigare nämnt beträffande att färg är det 

som snabbast förmedlar budskap och innehåll. Således bedömer gruppen att den valda 

företagsfärgen bör representera och överensstämma med identiteten. 

 

Fortsättningsvis har vår grupp påträffat indikationer på att interiören innehar en 

betydande roll vid utformning av servicelandskap och förmedling av hotellens identitet. 

Exempelvis har Kosta Boda orangea fåtöljer i entrén för att illustrera färgen på 

brännpunkten som uppstår vid glasblåsningen. Således bedömer vi att färger och 

interiör är starkt relaterade och skapar tillsammans förutsättning att förmedla 

hotellföretagens identitet i servicelandskapet. Samtidigt ser vi tendenser till 

genomtänkta servicelandskap då det tydligt existerar bakomliggande tankar kring dess 

utformning, vilket vår grupp betraktar som fördelaktigt och värdeökande.  

 

En ytterligare värdeökande aspekt som vi påträffat under arbetsprocessen är att förändra 

eller förnya servicelandskapet på olika sätt. Vår uppfattning är att hotellen löpande utför 

ovanstående i form av att utveckla nya små projekt, skifta interiör samt anpassa 
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omgivningen utefter högtider. Vi tolkar det som att löpande förändringsprocesser 

genomförs för att förbättra servicekvaliteten, skapa levande och trivsamma miljöer samt 

att gästernas känslor ska väckas. Parallellt har vår grupp påträffat tendenser till att 

förändringarna anpassas med servicelandskapets redan existerande färger för att erhålla 

en god helhetsatmosfär. Vanligtvis är färgerna i servicelandskapet bestående under 

förändringsprocesserna till skillnad från interiören, vilket enligt gruppen bidrar till att 

färgvalet från början är av stor vikt. Det är även i samstämmighet med vad vår grupp 

tidigare argumenterat för, att en grundlig analys av hotellföretagens identitet och färgval 

är betydande. Vi konstaterar emellertid att ljussättningar kompletterar färgerna samt 

utgör möjligheter för att skapa ljusare eller mörkare upplevelser av färgen och rummet. 

Samtidigt fasthåller gruppen att det ursprungliga färgvalet är av essentiell karaktär och 

måste överensstämma med företagets identitet för att effekterna icke skall bli negativa. 

Därav konstaterar vi att genomtänkta förändringsprocesser med hjälp av färg är ett bra 

tillvägagångssätt för hotellföretag att påverka sitt servicelandskap och sin identitet.  

 

Fortsättningsvis har vår grupp påträffat att vid bildandet av ett hotellföretags identitet är 

det vanligt förekommande att sammanlänka värdeord som företaget ifråga ska stå för 

och förmedla gentemot marknaden. Vår uppfattning är att värdeorden analyseras 

grundligt och är i fokus hos hotellföretagen då de ska genomsyra samt återspegla hela 

verksamheten. Gruppen betraktar det som egendomlig att färgens roll inte har likartad 

vikt, vilket bedöms som relevant i sammanhanget. Vi argumenterar för att 

hotellföretagens färger är minst lika viktigt, om inte viktigare vid utformning av 

identiteten och servicelandskapet. Detta är någonting som kan styrkas genom den teori 

som behandlats beträffande färgers påverkan på ovannämnda områden. 

 

5.1.2 Färgers varierande associationer 
Som tidigare nämnt är färger komplexa och innehar olika associationer för var enskild 

individ, men även för olika kulturer. Av den anledningen är vår grupp medveten om att 

generalla slutsatser beträffande vilka färger hotellen bör tillämpa i sitt servicelandskap 

och i sin identitet, är svåra att tydliggöra. Trots detta presenterar vi nedan de 

associationer vår undersökning har påträffat och vi vill därmed understryka att färgerna 

kan få betydelse samt bidra med möjligheter att påverka. Texttabellen nedan illustrerar 

vår forsknings generella och kulturella associationer där informationen är hämtad 

utifrån vår analys.  
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Som texttabellen illusterar återfinns generella och kulturella associationer som påvisar 

färgers mångsidiga och komplexa påverkan. Texttabellen har konstruerats för att öka 

kunskapen och förenkla förståelsen kring forskningsämnet samtidigt som den kan ses 

som ett komplement till övrig slutdiskussion. Således har det framkommit i 

undersökningen att samtliga färger innehar såväl positiva som negativa associationer. 

Att färgerna sedermera är kopplade gentemot känslor är även ett faktum och kan 

därigenom utveckla djupare känslomässiga tillstånd hos betraktaren. Vår uppfattning är 

att flertalet av färgernas associationer härstammar från naturen eller har historiska 

inslag, vilket belyser att färger uppfattas individuellt beroende på omgivningar, 

preferenser och bakgrund. Parallellt konstaterar vi att färger bildar associationer och 
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upplevelser som illustrerar företagets kultur och identitet. Av dessa anledningar 

argumenterar vi för att hotellföretagen bör ta hänsyn till val av färger vid 

identitetskapande, som lyfts fram i besvarandet av forskningsfrågan.   

 

Vidare uppfattar gruppen tydliga tendenser till att färger innehar flertalet associationer 

och betydelser i kombination med att olika färger kan inneha samma association. Den 

senare tendensen anser vi generellt sätt förekommer mellan olika kulturer. Detta medför 

en problematik med tanke på att hotell är som tidigare nämnt, multikulturella 

mötesplatser. Således har det framkommit en svårighet beträffande hur hotellföretag ska 

bemöta detta vid såväl utformning av sitt servicelandskap som vid identitetskapande. 

Här har vi påträffat att en respondent har tagit hänsyn till deras största målgrupps 

kulturella aspekter. Detta ser vi som positivt då vår bedömning är att de kulturella 

perspektiven bör tas hänsyn till med tanke på de traditionella associationer till färger 

som både färgspecialisterna och flertalet teoretiker understryker. Därav vill vi poängtera 

att de kulturella elementen bör vidareutvecklas hos hotellföretagen. Det för att ta del av 

färgers positiva fördelar samt för att önskvärt påverka konsumenternas associationer 

och således skapa starkare identifikation mot hotellets identitet. Vi argumenterar även 

för att ovanstående bildar känslor som därefter ökar värdet för båda parter. 

 

5.1.3 Presentation av idéer  
Genom vår forskning kan vi redovisa att svårigheter existerar beträffande att dra 

generella slutsatser kring hur färger uppfattas, associeras och kan användas i ett 

servicelandskap samt för en företagsidentitet. Detta i bakgrund mot färgers varierande 

associationer, sammansättningar, påverkningsfaktorer och användningsområden som 

respondenterna samt vetenskapen markerar. Därav vill vi understryka att följande 

presenterade idéer inte är några generella självklara sanningar utan enbart idéer om hur 

färger kan påverka hotellföretag.  

 

Utifrån undersökningen kan vår grupp framhålla att en djupgående analys kring 

företagets värdeord, målgrupp, vision och färger bör utföras grundligt. Dessa delar bör 

överensstämma med verksamhetens val av färg eller färger samt utmynna i en tydlig 

identitet för att erhålla positiva fördelar. Således anser vi att hotellföretagen bör 

bestämma vilka färger som skall appliceras i korrelation med vad företaget står för och 

vill förmedla gentemot marknaden. Därigenom ser vår grupp tydliga indikationer på att 

om företagets identitet sammanstrålar med dess färger kommer värdet sedermera öka 
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för såväl dess konsumenter som verksamheten ifråga. Vi upplever även att detta bildar 

starkare känslor gentemot företaget och medför att färgerna kan utveckla 

igenkänningsfaktorer hos betraktaren. Av den anledningen argumenterar vår grupp för 

att ett varumärke associeras med en specifik färg om ovanstående tillämpas. Vår 

uppfattning är att detta skulle leda till en association med företagsprofilfärg, såsom 

exempelvis Coca-Cola generellt förknippas med röd färg.  

 

Parallellt har det framkommit att samtliga intervjuade hotellrespondenter har ett 

genomgående tema i sitt servicelandskap men i olika konstellationer. Det för att inge en 

god upplevelse, enhetlig känsla och/eller unik profil. Därigenom argumenterar vi för att 

vidareutveckla ett genomgående färgtema i servicelandskapet som ska vara i 

samstämmighet med identiteten. Färgtemat bedömer vår grupp kan utöka ovanstående 

positiva fördelar samt frambringa ytterligare gynnsamma känslor hos gästerna. Vi 

föreslår därmed att interiören anpassas efter de genomarbetade färgvalen som bör 

återfinnas i varumärkets identitet. Vid en anpassning av interiören föreslår vår grupp att 

hotellföretagen kan implementera färglampor som även kallas RGB-lampor på utvalda 

områden i servicelandskapet. Belysningen skapar möjligheter att anpassa färgerna och 

servicelandskapet med exempelvis olika kulturella faktorer, evenemang eller för 

målgrupper.  

 

Fortsättningsvis är ljus som bekant starkt relaterat till synsinnet vilket är det mest 

framträdande sinnet. Därav understryker vi att idéen attraherar flera sinnen parallellt, 

vilket Hulten et al. (2011), Gustafsson (2014) samt Carmel et al. (2014) framhåller som 

fördelaktigt och konkurrenskraftigt. Detta återfinns enligt vår tolkning hos de 

intervjuade hotellföretagen, men i mindre utsträckning. Således argumenterar vi för att 

utöka sinnesmarknadsföringen i korrelation med färg hos hotellföretagen. En konkret 

idé är att integrera färglampor till musiken som spelas. Ett ytterligare förslag är att 

implementera en signaturdoft i servicelandskapet som sammanstrålar med dess färger. 

Doften och färgen bidrar således till företagets identitet och skapar associationer samt 

känslor både gentemot färgen, doften såväl som verksamheten. Vår grupp bedömer att 

det återfinns belägg för detta, eftersom Carmel et al. (2014) poängterar att färg och doft 

är sammanlänkade.   
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Vidare har det framkommit en idé beträffande att anpassa hotellföretagens 

servicelandskap utefter den primära målgruppen och dess kulturella förväntningar. Det 

här medför att hotellverksamheterna erhåller större förståelse för att kommunicera 

önskade budskap, vilket i sin tur påverka helhetsintrycket och stärker kundrelationen. 

Färgers kulturella associationer är en viktig aspekt att förhålla sig gentemot och även ha 

i åtanke vid utformning av hotellföretagens identitet samt servicelandskap. Det med 

tanke på hotellens multikulturella innebörd och mötesplats som de tillhandahåller. 

Samtidigt ser vi en problematik beträffande idéen då den kan medföra att andra grupper 

som företaget riktar sig mot känner sig förbisedda och icke kan identifiera sig med 

hotellets identitet. Detta skulle ge negativa konsekvenser för bolag som icke utfört en 

grundlig analys av sin verksamhet, vilket vi argumenterar för högre upp i avsnittet. Det 

positiva i sammanhanget förblir att hotellen som realiserar idéen förmodligen erhåller 

positiva reaktioner från den målgrupp som de eftersträvar och således skapas starkare 

förståelse för varandra. Det bidrar följaktligen till stärkta kundrelationer, mer 

värdeskapande för båda parter och en tydligare identitet av hotellet.  

 

5.2 Avslutande tankar och förslag på vidare forskning 
Genomgående under arbetsprocessen har gruppen påträffat olika tillvägagångsätt med 

hjälp av färg som hotellen kan påverka sitt servicelandskap och sin identitet. Det har lett 

till att vår grupp diskuterat färgers varierande associationer och presenterat idéer 

beträffande hur hotellföretagen kan förhålla sig till detta samt påverka sin marknad. Av 

dessa anledningar upplever gruppen att undersökningens forskningsfråga har besvarats 

och studiens syfte uppfyllts.  

 

Vår grupp har även insett att färg, servicelandskap och identitet är nära förknippade och 

kan bidra till större påverkan än vad vi först trodde. De påverkar tillsammans och kan 

nyttjas som en konkurrensfördel om de överensstämmer med varandra. Samtidigt har vi 

under forskningsprocessen erhållit större förståelse och kunskaper om färg, 

servicelandskap och identitet hos hotellföretag. Detta har lett till att det icke finns något 

entydligt svar beträffande hur färg uppfattas och associeras samt skall nyttjas i ett 

hotellföretags servicelandskap och identitet. Parallellt anser gruppen att färgers 

påverkan är mångsidig och svårt att dra generella förklarar till. Av den anledningen 

anser gruppen att vidare forskning bör bedrivas för att skapa mer ingående förståelse 

beträffande forskningsämnet.  
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Vidare forskning kan förslagsvis inrikta sig mot hur konsumenter uppfattar färger och 

specifikt hur färger påverkar konsumenterna ifråga. Ett annat förslag är att efterlikna vår 

studie men utifrån ett kundperspektiv för att erhålla konsumenternas uppfattning 

beträffande hur färger påverkar hotellföretagens servicelandskap och identitet. 

Ytterligare ett förslag skulle kunna problematisera huruvida konsumenter uppfattar 

hotellföretagens färger utifrån en kvantitativ metod för att erhålla en annan infallsvinkel. 

Enligt oss skulle undersökningen troligtvis komplettera företagets perspektiv och 

sedermera bilda djupare förståelse beträffande färgens påverkan. Vidare upplever vi det 

som att nyttjande av sinnesmarknadsföring i kombination med färg bör forskas vidare 

inom, eftersom färg och känslor är starkt relaterade.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – intervjuguide färgspecialister 
 
Berätta lite om dig själv. 

Vad har du för bakgrund och vad är dina arbetsuppgifter idag? 

Hur används färg inom marknadsföring? Varför används det? 

Hur arbetar ni med detta? 

Vad är fördelarna med att medvetet arbeta med färg i sin marknadsföring? 

Vad är nackdelarna? 

Hur kan man använda färg i fysiska lokaler? 

Vad finns det för fördelar och nackdelar? 

Hur används färg för att förmedla en identitet? 

Hur tror du att ett företag skulle kunna starkare förmedla sin identitet med hjälp av färg? 

Hur kan man framhäva känslor med hjälp av färg? 

Hur kan ett företag påverka sitt varumärke genom användning av färg i sin 

marknadsföring? 

Hur arbetar ni med att färger kan ha olika associationer? 

  



  
 

II 

Bilaga B–  intervjuguide hotellföretag 
 
Berätta lite om dig själv. 

Vad har du för bakgrund och vad är dina arbetsuppgifter idag? 

Hur arbetar ni med färger i ert servicelandskap? Varför? 

Vad är det för känslor ni vill förmedla i ert servicelandskap? Varför just dem? 

Hur skulle ni kunna förbättra ert arbete med färg i servicelandskapet? 

Vad är ert företags identitet? 

Varför vill ni förmedla dessa? 

Hur försöker ni förmedla er identitet? 

Hur gör ni detta med hjälp av färger? 

Hur tror du att ni skulle kunna förmedla identitet bättre med hjälp av färg? 

Vill ni förmedla några känslor med hjälp av färger? Varför dessa? Hur gör ni det? 

 


