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Sammanfattning 
 

Passagerarens Lustgård – En studie om resenärens sinnesupplevelse på flygplatsens 

servicelandskap  

Författare: Elin Andersson & Max Nyholm 

Handledare: Clarinda Rodrigues 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp.  Marknadsföring, Linnéuniversitetet 

HT 2015. 

 

Syfte & forskningsfråga: Syftet med denna studie är att klarlägga och diskutera 

värdehöjande faktorer som kan vara betydelsefulla för intressenter på en flygplats. 

Vidare ämnar studien klargöra vad resenärer uppfattar som specifikt viktigt på en 

flygplats för att slutligen tydliggöra betydelsen av olika sinnesintryck. Med dessa syften 

i åtanke formulerades vår forskningsfråga följande:  

 På vilka olika sätt kan flygplatser utveckla servicelandskapet med stöd av 

sinnesorienterad marknadsföring? 

 

Metod: Denna studie är upprättat utefter en kvalitativ branschsektorstudie för att erhålla 

en djupare förståelse för flygplatsens servicelandskap och kartlägga 

sinnesmarknadsföringens möjligheter inom sektorn. Uppsatsen är uppbyggd på en 

deduktiv ansats vilket varit den ursprungliga utgångspunkten där de utvalda teorierna 

belyser den valda sektorn. Empirin grundar sig på sex intervjuer hämtade ur olika delar 

och ställningar inom sektorn samt en fokusgrupp med ett resenärsperspektiv. Som en 

kompletterande insats har observationer från de olika servicelandskapen och 

kringtjänster använts i studien. 

 

Slutsatser: I vår studie framkom servicelandskapet, sinnesmarknadsföring och 

värdeskapande som tre komponenter vars samspel har en inverkan på resenärens 

helhetsupplevelse i en flygplatsmiljö. Fem tendenser lyfts fram; basfaktorer, 

sinnesbevis, den regionala prägeln, hinder samt självstyrande passagerarflöden som 

väsentliga faktorer att beakta på en flygplats. Vi finner klara bevis för att flygplatsen 

med relativt små medel kan göra stora intryck med avseende att skapa en utökad 

sinnesupplevelse för resenären och en mer tilltalande servicemiljö. 

 

Nyckelord: Flygplats, sinnesmarknadsföring, servicelandskap, servicekvalitet, 

värdeskapande  
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Abstract 

 

Purpose & Research question: The purpose of this study is to identify and discuss the 

value-enhancing factors that may be of importance for stakeholders in an airport. 

Further the study intends to clarify what travellers perceive as particularly important in 

the airport to finally clear the importance of sensory stimulations. With these purpose in 

mind we formulated our research question as follows:  

 In which ways can airports develop their servicescape with the support of 

sensory marketing? 

 

Methodology: This study is established on a qualitative industry sector research to 

obtain a deeper understanding of the airport's servicescape, and identify sensory 

marketing opportunities in the sector. The study is based on a deductive character which 

has been the original starting point where the set of theories were applied to chosen 

sector. The empirical data is based on six interviews taken from different parts and 

positions within the sector combined with a focus group from a traveller’s point of 

view. As complementary effort observations from various servicescapes and value-

added services has been used in the study. 

 

Conclusion: In our study it was revealed that servicescape, sensory marketing and 

value co-creation as three components whose interaction has an impact on the traveler's 

overall experience in an airport environment. Five trends are highlighted; basic factors, 

sensory evidence, the regional character, barriers and self-governing passenger flows as 

key factors to consider in an airport. We find clear evidence that the airport with limited 

resources can make big impression with regard to creating an enhanced sensory 

experience for the traveler and a more attractive service environment. 

 

Keywords: Airport, sensory marketing, servicescape, servicequality, value co-creation 
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1 Inledning 

Det första kapitlet syftar till att inleda läsaren i bakgrunden till det forskningsområde som 

sedan kommer studeras. Inledningen ger dessutom en förståelse för de olika begrepp som 

tillämpas och för den avgränsning som gjorts. Vår ambition är slutligen att reda ut det 

problemområde som råder vilket sedan leder till ett syfte respektive forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 
*Avgång 903 till New York avgår nu från gate nummer F35* 

Det är få platser som fyller så mycket känslor som en flygplats: spänning, lust, förväntan, 

glädje och längtan. Personer som anländer till en ny värld och personer som säger farväl till 

nära och kära, andra som lämnar för sökandet efter varmare breddgrader om så bara för en 

vecka. Passagerare strömmar in från världens alla hörn med olika mål och förväntningar och 

susar vidare lika snabbt som de anlände. Ett par som väntar vid utgången som ska ta dem till 

Rom, ett annat sällskap som ska till Thailand. En magisk port ut mot världen, ett första steg 

som tas när en resa ska påbörjas. En mycket speciell känsla och atmosfär som infinner sig 

redan när vi träder in genom glasdörrarna till avgångshallen, surret, ljuden, alla människor 

med stora resväskor. Det är samtidigt det första intrycket vi som resenär får av ett nytt land 

och vad som kan förväntas av besöket i och med den första kontakten omgivningen inuti 

flygplatsens fysiska miljö skapar (Jeon & Kim 2012; Castro & Lohmann 2014). 

  

Trots detta bär många passagerare även med sig känslor av obehag, flygrädsla, stress, 

frustration och brustna löften. Dagens resande har satt hög press på regionala och 

internationella flygplatser när passagerarströmmarna ökar lavinartat. Aldrig tidigare har så 

många resenärer satt sin fot på svenska flygplatser som idag. Förra året (Läs 2015) reste totalt 

35.7 miljoner passagerare till och från Swedavias samtliga flygplatser vilket bara utgör en del 

av den totala flygtrafiken inom rikets gränser (Swedavia.se 2015). Det ställer krav på 

flygplatserna och dess operationella ledning att följa dagens resmönster och på ett 

tillfredsställande vis tillmötesgå passagerarflödet med de medhavda förväntningar och behov 

de bär med sig. 

  

Skytrax är en av branschens mest ansedda och erkända organisationer som utser de mest 

framstående beståndsdelarna ur branschen varje år. Deras utmärkelser ses av vissa som 

Oscars galan inom flygbranschen där världens flygbolag och flygplatser kämpar om olika 
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priser. Betygsättningen inom “World Airport Ratings” är baserad på den mest heltäckande 

studien av nästan 500 flygplatsers produkt- och servicekvaliteter enligt besökare och 

resenärer, helt oberoende av andra parter. Kriterierna som bedöms är processeffektivitet, 

terminalkomfort och renlighet, passagerarfaciliteter och personalens servicenivå. 

Serviceleveransen rör både säkerhetsämbetsmän (polis, tull och säkerhetspersonal) likväl som 

servicepersonal (butiker, restauranger, caféer, servicediskar etc.). Inom grenen “Världens 

bästa flygplats 2015” utsågs för tredje året i rad Singapore Changi Airport (Skytrax 2015). 

Stockholm Arlanda Airport landar på en 61:a plats i samma omröstning (Johnsson 2015). 

  

Stockholm Arlanda Airport är idag navet i svensk flygtrafik som ägs och drivs av Swedavia. 

Swedavia är Sveriges största aktör inom förvaltarskap av flygplatser vilket ger dem en 

dominant ställning på den svenska flygmarknaden. Deras uppdrag är, förutom ägande och 

drift, att utveckla de svenska flygplatser de har operationalitet över. Flygplatserna bildar, 

tillsammans med de mindre regionala flygplatserna utanför Swedavias förvaltarskap, ett 

nätverk som knyter samman Sveriges regioner. Swedavias vision är sedermera att göra 

flygresandet och frakttransporter till och från Sverige så lättillgängligt, effektivt och attraktivt 

som möjligt (Swedavia 2015). För de regionala flygplatserna är visionen ofta inte lika uttalad 

men kan ändå i stora drag förklara flygplatsens primära syfte. För att leva upp till den 

visionen innefattar det samtliga delar ur flygplatsen som ska tillgodose effektiva, 

lättillgängliga och attraktiva passagerarflöden från incheckning och ombordstigning fram till 

att passageraren kliver av och hämtar ut sitt bagage. Sedan den kommersiella flygtrafiken 

startade har flygplatsen främst fyllt ett funktionellt syfte, att ta passagerare på ett säkert och 

effektivt sätt ombord flygplanet och ut i världen. Idag observeras allt tydligare tendenser som 

visar på att flygplatsen som servicearena har förändrats, ett tydligt fokus på de attraktiva 

attributen har aktualiserats. Flygplatsens roll har sedermera förändrats från att fylla ett 

enspårigt syfte till att numer upprätthålla en flerspårig modell som ska tillgodose flera 

intressenters behov och önskemål (Jarach 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Fram till 1980-talet har flygplatser generellt haft en passiv ställning till marknadsföring, de 

har länge erhållit ett naturligt monopol gentemot marknaden och ansågs därför inte som en 

aktör vilket var i behov av att påverka sina kunder med marknadsföring. En ståndpunkt som 

på senare år ifrågasatts (Halpern & Graham 2013). Förändringarna som sker inom 

flygbranschen har begärt att flygplatser antigen utökar eller utvecklar sin kommersiella 
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verksamhet (Freathy & O’Connell 2012). Avregleringen av flygmarknaden har öppnat för 

hård konkurrens för såväl flygbolag som flygplatser att möta den nya resenärens behov och 

önskemål (Graham 2008). Det har inte minst tvingat flygplatser att implementera en allt mer 

marknadsorienterad förhållning för att stå sig i dagens konkurrenssituation (Castro & 

Lohmann 2014). Avregleringen har i samband med intåget av lågprisbolagen inneburit att 

flygbolag har en större valfrihet att tjäna de flygplatser de själv behagar (Halpern & Graham 

2013). Det har skapat en konkurrenssituation som ger flygplatser incitament att inte enbart 

skapa en god relation och attraktiv miljö för flygbolagen utan även de resenärer och 

intressenter som vistas på flygplatsen genom en mer innovativ marknadsföring (Halpern 

2010). Flygplatsen har länge haft en skyddad ställning där ingen större konkurrens kunnat 

råda, men efter årtionden av stillastående principer och strategier har även flygplatssektorns 

affärsmodell förändrats (Jarach 2001). Flera studier lyfter fram förändringarna inom 

flygplatssektorn där en tydlig övergång till en mer marknadsorienterad verksamhet 

observerats vilket ska skapa värde åt ett helt spektrum av intressenter med olika strategier 

(Jarach 2001; Halpern 2010; Freathy & O’Connell 2012; Castro & Lohmann 2014). Det 

fundamentala problemet som observerats är enhälligt men det som debatteras är vilken 

princip som bäst tilltalar dagens resenär och hur flygplatser ska skapa värde och finna 

konkurrensfördelar i den hårda verklighet de verkar i. 

 

“Två av tre resenärer tycker att flygplatsens atmosfär är viktig för deras reseupplevelse.” 

(Swedavia.se 2015) 

 

De kriterier som Skytrax (2015) använder i sin bedömning av flygplatsen återspeglas i en 

aktuell studie av TNS Sifo, på uppdrag av Swedavia (Swedavia.se 2015), där resenärens 

preferenser inuti flygplatsen studerades. Det framhålls att det ska vara rent och fräscht, lätt att 

finna fram, luftigt och gott om sittplatser och gärna plats för lugn och ro uttrycker resenären. 

Dessutom ska personalen vara trevlig och tillmötesgående och finnas till hjälp. Utöver det 

söker passagerare olika aktiviteter att fördriva sin tid med medan de väntar på att flygplanet 

ska lyfta eftersom de samtidigt uttrycker en vilja vara på flygplatsen minst en timme innan 

avgång. Somliga flygplatser väljer därför som en del av sin affärsstrategi att utveckla ett 

butiksutbud som ska appellera till resenären (Halpern & Graham 2013). Likväl som 

flygbolagen slåss om passagerarens uppmärksamhet så utkämpar restauranger och caféer en 

kamp om en del av semesterkassan passageraren spenderar innan sin avresa. Enligt studien 

landar den svenska traditionen fika på en andraplats när resenärerna i undersökningen blir 
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tillfrågade hur de fördriver tiden på flygplatsen. En betydande del av konsumtionen sker 

sedan inne på flygplatsens shoppingområden där godis, tidningar och alkohol toppar listan 

över de mest köpta produkterna. Fika, dricka en öl/vin, shoppa och äta mat utgör tillsammans 

52 % av resenärernas samlade aktiviteter på flygplatsen (Swedavia.se 2015).  

 

Kunder som vistas i flygplatsmiljön idag har sedermera blivit allt mer krävande, de är mer 

sofistikerade i sitt resval och ställer allt högre förväntningar på flygplatsens produkt och 

servicelandskap (Graham 2008). Som en direkt reaktion till det har flera experter 

kommenterat utvecklingen under Passenger Terminal Expo 2015 där bland annat Douglas 

Stolls, Virgin Americas expert på kundrelationer, menar att flygplatsen bör byggas runt 

kunden snarare än för dess infrastrukturella syfte, det gäller att se det utifrån resenärens 

synvinkel eftersom det är de som konsumerar flygplatsens tjänster (Passenger Terminal Expo. 

2015c). För flygplatserna är det vitalt att upprätthålla goda relationer till alla intressenter på 

servicelandskapet och inte minst för passagerarna för att de ska ha en positiv upplevelse 

under sin vistelse. Michael Persson Gripkow (Passenger Terminal Expo. 2015b) påpekar 

därför att kundnöjdhet är centralt för flygplatsen då det är en drivande faktor för inkomst om 

passageraren trivs på servicelandskapet. Vilket i sin tur kan få passagerare att vilja spendera 

mer tid på flygplatsen vilket också har en positiv inverkan på både sinneslag och försäljning i 

butiker och restauranger. Tidigare har flygplatsen varit ett nödvändigt ont för resenären där 

valet av flygplats varit begränsat. Men med den konkurrenssituation som nu råder är det allt 

mer centralt att bibehålla en god relation till flygbolag, resenärer och andra intressenter 

knutna till verksamheten för att skapa mervärde. Mazhur Butt (Passenger Terminal Expo. 

2015c) säger därför att dagens resenärer söker en upplevelse individuellt anpassad för dem 

vilket de ständigt är i kontakt med när de vistas på flygplatsen. Hultén (2015) menar således 

att de fem sinnena i kombination kan vara bidragande till att skapa just individuella och 

personliga upplevelser av ett varumärke. 

 

”På en flygplats gäller det att se till att passagerarna checkar in och klarar 

säkerhetskontrollen samtidigt som servicelandskapet ska vara sensoriskt attraktivt           

  och tilltalande” (Hultén 2015, s.221). 

  

Sinnesmarknadsföring som begrepp och praktik är inget nytt fenomen längre utan har börjat 

ta fäste allt mer sedan dess genombrott. Lindstrom (2005) formulerade begreppet “Brand 

sense” med vikt på att bygga starka varumärkena där sedan Hultén (2015) byggde vidare med 
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begreppet sinnesmarknadsföring som ett framväxande paradigm och synsätt inom 

konsumentmarknadsföring där människans fem sinnen står i fokus. Krishna (2010) har även 

diskuterat sinnesmarknadsföringens principer och lägger bland annat vikt på produkters 

sensualitet. Begreppets spridning är svårt att skildra då flera företag inte är medvetna om att 

de själva uppfyller delar ur sinnesmarknadsföringens principer medan andra har en mindre 

uttalad sinnesstrategi. Gobé (2009) menar att sinnesmarknadsföring är mer centralt än 

någonsin då det ger varumärken en distinkt fördel genom att differentiera sig mot andra 

tjänster och produkter. 

 

Inom flygbranschen har sinnesmarknadsföringen inte fått någon etablerad roll i en större 

utsträckning då större fokus kretsar kring de funktionella attributen. Vilket enligt Lindstrom 

(2005) är en svaghet för dessa verksamheter eftersom kunden blir mer engagerad och får en 

starkare koppling till företagets varumärke genom en påverkan av dess emotionella sidor. I 

detta sammanhang betonar Schmitt (1999) sinnesmarknadsföringens betydelse där de fem 

sinnena tilltalas med målet att skapa en fullständig sensorisk upplevelse. Hultén (2015) menar 

att den moderna marknadsföringen inte tillräckligt betonar betydelsen av känslor, sinnen och 

upplevelser i samband med olika köp- och konsumtionsprocesser. Han menar vidare att målet 

med sinnesmarknadsföring är att göra varumärken levande i konsumentens medvetande och 

den postmoderna konsumenten har förändrat principerna för praktiker som dagens 

tjänsteleverantörer måste förhålla sig till. 

  

Det bör avslutningsvis poängteras att innan 1980-talet var enbart uppfattningen att 

flygplatsen skulle bistå med en effektiv och säker anläggning med goda faciliteter för resenär 

och flygbolag där marknadsorienterade principer, för de flesta flygplatser, inte har varit 

aktuella. Det ansågs sedan att det var enbart flygbolagens uppgift att se möjligheter till 

utökad och nya servicemöjligheter. Inte heller marknadsföring av nya linjer eller andra 

flygtjänster var upp till flygplatsen utan låg enskilt hos flygbolagen och resebyråer att sälja 

till marknaden (Graham 2008). Vi finner sedermera en allt tydligare bevisbild för att detta 

föråldrade synsätt har bytts ut i allt mer omfattande utsträckning där fokus på flygplatsens roll 

som serviceleverantör har förändrats radikalt. Sinnesmarknadsföring som ett relativt nytt 

begrepp inom marknadsföring och flygplatsens nya ställning gentemot resenären gör 

diskussionen med dessa två fenomen som en samlad ansats till en intressant frågeställning om 

dess vara eller icke vara i branschen. 
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1.3 Forskningsgap  

Flygplatsens ställning som serviceleverantör gentemot olika intressenter har som påpekat 

förändrats avsevärt under senare år där marknadsföring av flygplatsers tjänster är ett relativt 

nytt fenomen (Halpern & Graham 2013). Tidigare studier inom området har bland annat 

fokuserat på aktiviteter rörande flygplatsers vision (Castro & Lohmann 2014), flygplatsens 

innovationsmöjligheter (Halpern 2010), flygplatsen som en marknadsorienterad verksamhet 

(Jarach 2001) och segmentering av flygplatstjänster (Halpern & Graham 2013). En del 

studier diskuterar ägandeförhållandet bakom flygplatsen samt förhållningssättet flygplatsen 

har gentemot intressenter som en drivande faktor bakom förändringen som skett i branschen 

(Jones & Dunse 2015; Graham 2008). Graham (2008) påtalar bland annat att flygplatsen allt 

mer måste utveckla kommersiell verksamhet för att generera intäkter vilket Jones och Dunse 

(2015) är enhällig i och menar att den icke-flyg relaterade affärsverksamheten har genererat 

en 40-48% ökning i omsättning på ett urval av Europas flygplatser. Trots detta finns det 

knapphändig forskning som specifikt påtalar de icke-flygrelaterade affärsverksamheterna 

ytterligare och vilken effekt de kan ge flygplatser. En bidragande faktor till att principerna 

inte prövats ytterligare är att flygplatsen möjligheter att bedriva sådan verksamhet ofta 

negligeras då dess infrastrukturella syfte har så starkt fokus. 

 

Inom sinnesmarknadsföring har flera studier utförts på olika servicelandskap och 

handelsområden vilket skördat stor framgång men där bevisen för dess existens i 

flygbranschen är knapphändig. Hultén (2015) diskuterar Singapore Airlines som en aktör 

vilka framgångsrikt prövat sinnesmarknadsföringens principer och ger exempel ur 

flygplatsens miljö men där fler gynnsamma exempel är saknat. Det ger tydliga incitament att 

pröva dessa principer på svenska flygplatser för att fördjupa kunskapen ytterligare inom ett 

område som är relativt oexploaterat.  Swedavia valde som ett led i denna utveckling att utföra 

en kvantitativ studie gentemot resenären för att ta reda på olika preferenser denne har av olika 

delar i flygplatsen som servicelandskap. Resultatet redovisas i en rapport där statistiken i stor 

utsträckning pekar på en önskan om mer shoppingmöjligheter och aktiviteter att fördriva 

tiden med. Den går däremot inte in i detalj på hur dessa preferenser uppfylls eller hur 

flygplatsledningen arbetar konkret med dessa frågor.  

 

Ett forskningsgap har därmed observerats där vi ser att denna studie, med en kvalitativ ansats, 

kan fördjupa kunskapen om hur man kan skapa ett attraktivare servicelandskap för 

flygplatsen. Vilket ämnar förhöja den upplevelse resenären söker med stöd av bland annat 
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sinnesorienterad marknadsföring. Med den begreppsmodell som föreslås är förhoppningen att 

delge flygplatsaktörer en kombinerad uppsättning principer och kunskap som gemensamt kan 

användas för att förstå, förhöja och fördjupa upplevelsen deras resenärer och kunder erhåller 

när de vistas och interagerar på flygplatsens servicelandskap. 

 

1.4 Problemformulering 
Den höga konkurrens som nu finns mellan både flygbolag och flygplatser har påtvingat dem 

att förfina sitt tjänsteerbjudande för att skapa en rikare upplevelse för sina resenärer och på 

sikt få nöjda och lojala kunder. En allt mer vital faktor idag är kravet på ett mer tilltalande 

servicelandskap, som inte bara beaktar de funktionella aspekterna utan även beaktar den 

upplevda servicekvaliteten besökaren har av servicelandskapet. Tidigare studier har påvisat 

sinnesorienterad marknadsföring som ett medel för att fördjupa sinnesupplevelsen vilket 

ämnar leda till merförsäljning och mervärde för resenären men där forskning inom detta 

serviceområde är begränsad. Målet med denna princip är sedermera att erhålla nöjda och 

lojala kunder som både stannar länge, spenderar mer och väljer att återkomma till flygplatsen.  

Vi ställer oss därmed frågande till: 

 

På vilka olika sätt kan flygplatser utveckla servicelandskapet med stöd av sinnesorienterad 

marknadsföring? 

  

1.5 Syfte 

●   Klargöra vad som uppfattas som viktigt på en flygplats. 

●   Tydliggöra betydelsen av olika sinnesintryck på en flygplats. 

●   Klarlägga värdehöjande faktorer som kan vara betydelsefulla för olika intressenter på 

en flygplats. 

 

1.6 Avgränsningar och förklaringar 
För att studien ska bli fokuserad och intressant har vi i vår studie valt att avgränsa 

forskningsområdet till flygplatsen som servicelandskap med fokus på svenska flygplatser. I 

detta servicelandskap ingår den fysiska miljö resenären kommer i kontakt med under sin resa 

och vistelse på flygplatsen. Alltså fysiska material, byggnader, personal, restauranger, 

servicediskar och så vidare. Vi har därefter valt att arbeta efter två olika perspektiv i studien 

för att skapa en helhetsförståelse, där både resenärens samt företagets perspektiv berörs. 

Marknadsföringsprinciper av flygplatser riktar sig generellt till flera intressenter, både 
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flygbolag, dess resenärer och omgivande aktörer men där fokus i denna studie kommer 

föreligga kring marknadsföringsstrategier riktat mot passageraren och hur denne påverkas. 

För att skildra dessa principer djupgående kommer samtidigt andra infallsvinklar beskrivas 

som ett led i att illustrativt påvisa de olika effekter och strategier som förekommer. 

 

Genomgående i texten görs olika referenser till kunden, användaren och konsumenten där vi 

menar resenären som vistas på flygplatsen. När vi då benämner servicelandskapet görs det 

med flygplatsen som referenspunkt och med dess miljö i åtanke. Slutligen görs olika 

benämningar av tjänsteleverantör, tjänsteaktör, serviceproducent, serviceaktör och 

tjänsteföretag vilket menas flygplatsen som tillhandahållare av en tjänst i olika skeenden. 

 

1.7 Uppsatsens disposition  
När bakgrunden till problemområdet och problemformuleringen nu har redogjorts presenteras 

häri dispositionen för kommande avsnitt. Detta för att ge läsaren en god överblick över 

studiens olika delar och hur de är sammankopplade. I kommande avsnitt, det andra i följden, 

presenteras den forskningsmetod som använts för att upprätta denna studie. Däri motiveras 

valet av tillvägagångssätt och vad urvalet baserades på.  

 

Den teoretiska referensramen utgör sedan basen för analysen i studien och presenteras i 

avsnitt tre. Där ges läsaren kunskap i de olika teorier som omfamnar problemområdet och ger 

läsaren den begreppsmodell som används genomgående i studien.  

 

Efterföljande avsnitt, det fjärde i ordningen, lyfter fram det empiriska resultat som samlats in 

tillsammans i en analytisk diskussion där teori och empiri framträder tillsammans. Kapitlet 

fokuserar kring de huvudområden som presenteras i den teoretiska referensramen vilket 

presenteras med den kunskap respondenter bidragit med till studien.  

 

Slutligen i studiens slutsats skildras tendenser som framkommit där även delsyftena redogörs 

i en process att besvara forskningsfrågan. Avsnittet avslutas sedan med våra egna reflektioner 

och förslag på vidare forskning kring forskningsområdet. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod och tillvägagångsätt under forskningsprocessen med 

tillhörande motiveringar. I avsnittet beskrivs först val av metodansats, informationsinsamling 

av primär- och sekundärdata. Sedan framförs en redogörelse av studiens forskningskvalitet, 

den kunskapsprocess vi genomgått och slutligen ett kritisk antagande om metodval. Kapitlet 

syftar till att beskriva det valda tillvägagångssätt som använts för att besvara 

frågeställningen samt motivering varför den valda metoden är bäst lämpad för studiens syfte. 

  

2.1 Forskningsmetoder 

I forskningsprocessen, att koppla samman teori och empiri, ägnas empiriskt arbete och 

datainsamling i en process att organisera, generera och vederlägga de teorier som gör det 

möjligt att förstå och förklara de observationer som gjorts (May 2013). Patel och Davidson 

(2011) beskriver att forskarens uppgift är att delge en så riktig bild av verkligheten som 

möjligt genom att relatera teorin till verkligheten. Till sin hjälp har forskaren underlag i form 

av data och information om den verklighet som sen ska studeras, vilket författarna benämner 

som “empiri”. Traditionellt finns det två tillvägagångssätt som förklarar förhållandet mellan 

hur forskaren väljer relatera teori med empiri: induktion och deduktion (Ghauri & Grønhaug 

2010). Dessa två metoder anses generellt vara exklusiva alternativ men där Alvesson och 

Sköldberg (2009) menar att det är svårt att tvinga all forskning att välja en av inriktningarna 

och där ett växelspel mellan dem ofta förekommer. Patel och Davidson (2011) benämner 

växelspelet som ett tredje alternativ, abduktion. Alvesson och Sköldberg (2009) särskiljer 

sedermera begreppen i stora drag enligt: Induktion tar sin utgångspunkt i empirisk data och 

deduktion i teorin. Abduktion tar utgångspunkt i en empirisk bas, precis som induktionen, 

men utesluter inte teoretiska meningar, och är i det hänseendet närmare deduktionen. Patel 

och Davidson (2011) menar därmed att abduktion kan sägas innebära en kombination av 

induktion och deduktion. Enligt Bryman (2012) är det utmärkande med abduktion att 

principen innebär en beskrivning av verkligheten enligt respondenters perspektiv, vilket gör 

den mer induktiv i sitt förhållningssätt men där verkligheten till viss del är även grundas i 

teori vilket gör den ofrånkomligt besläktad med deduktion. 

  

Som en primär utgångspunkt för denna studie valdes ett knippe teorier vilket författarna hade 

en viss tillgivenhet till, sinnesmarknadsföring och dess påverkan på servicelandskapet samt 

olika serviceprocesser var de principer som låg till grund för ett intresse att utforska 

ytterligare. Vi kan därmed påvisa att deduktion utgör basen för denna studie, när teorin 
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föregår forskningen i det hänseendet. Forskningens mål är då att med empiriska material göra 

belägg för den valda teorin och vederlägga om den prövade teorin är godtycklig inom 

forskningsområdet (Bryman 2012; May 2013).  

  

När forskningsmetodiken stod klar söktes kunskapsgivande infallsvinklar och perspektiv 

inom ett givande område. Flygplatsen som servicelandskap och appliceringen av 

sinnesmarknadsföring visade sig vara en lämplig inriktning då även författarnas medhavda 

erfarenhet och de valda teorierna väl kunde belysa valt intresseområde. Som studiens syfte 

lyder så ämnas tydliggöra och klarlägga olika värdehöjande faktorer och betydelsen av 

sinnesintryck för resenären. För att olika principer ska få framträda illustrativt i denna process 

har olika delar förbättrats och preciserats under studiens gång för att komma närmare syftet 

och frågeställningen. Vi kan därmed inte utesluta att det skett ett växelspel, där respondenters 

bidrag och teori varvas, som liknar abduktion även fast det initialt upprättades som en 

deduktiv studie. 

  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Valet av forskningsmetod brukar generellt stå mellan två vanligt förekommande metoder, 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Det brukar vara en “antingen-eller” fråga att ta 

beslut vilken typ av data som ska användas. Så är inte fallet menar Svenning (2003) och 

diskuterar att det är mer rimligt att frågeställningarna avgör metodvalet. Varje metod tar itu 

med datainsamling utifrån vissa förutsättningar och genererar en typ av data vars 

användarbarhet beror på vad forskaren försöker uppnå (Denscombe 2009). Författaren menar 

även att det ena tillvägagångsättet inte utesluter det andra. Forskarens uppgift är att utreda 

data på ett sätt som hjälper att klarlägga de vitala komponenter som sedan används för att 

förklara studiens syfte. Likt Svenning (2003) så framhåller även Holme och Solvang (1997) 

att studiens syfte kommer vara avgörande för metodvalet, men där det i vissa studier är 

användbart att använda båda. Därför bör forskaren med fördel beakta valet av metod noga när 

forskningsprocessen inleds. 

  

Likt det författarna framhåller övervägde vi vilken metod som kan generera mest lämplig 

data för att understödja studiens syfte. Det stod tidigt klart att vi anser den kvalitativa 

forskningsmetoden mest lämpad denna studie då vi ämnar utreda ett område som är relativt 

outforskat vilket kräver djupare kunskap från källor som är verksamma inom det valda 

området dagligen. Enligt Svenning (2003) är det kännetecknande för den kvalitativa analysen 



  
 

11 

att utifrån litet material försöka tränga djupt in i en problematik. För att nå fram till 

skildringar som beskriver föreliggande processer och arbetsmetoder djupgående inom de 

principer som är grunden i studien förlitas informationsinsamlingen därmed på pålitliga 

källor snarare än numeriska. 

  

Kvalitativa studier baseras följaktligen främst på tre metoder för informationsinsamling: 

djupintervjuer, direkta observationer samt olika dokumentation som kan användas för analys 

(Patton 2002; Denscombe 2009; Patel & Davidson 2011). Även Long (2007) benämner 

observationer som underbyggande för den kvalitativa analysen där även interaktioner och 

samtal med andra individer eller miljöer är av stor vikt. En kvalitativ forskning involverar en 

tolkande, naturalistisk syn på ämnet. Detta innebär att kvalitativa forskare studerar saker i 

deras naturliga miljö, för att försöka förstå eller tolka, fenomen i form av den betydelse olika 

människor tillför med hjälp av olika metoder (Jha 2008). Svenning (2003) lyfter fram tanken 

med kvalitativa studier är att exemplifiera, med stöd i exemplen kan sedan mer eller mindre 

långgående slutsatser göras efter den bas man refererar till. Patton (2002) menar då att 

använda sig av en kvalitativ metod ger rikligt detaljerad information vilket förökar djupet av 

förståelse inom de situationer och fall som studeras men minskar samtidigt möjligheten att 

göra en generalisering av resultatet. Författarna påvisar återigen det som ligger i linje med 

denna studie då vi är medvetna om att vi inte kan dra generella slutsatser utan med exempel 

från skilda verksamheter istället ämnar föröka djupet av förståelse för ämnesområdet. 

 

2.3 Informationsinsamling 

Patton (2002) förklarar att djupintervjuer är den mest nyttjade och framträdande kvalitativa 

metoden, vilket ämnar delge intervjuaren en insikt i respondentens känslor, erfarenhet och 

kunskap kring ett specifikt område. Vi har valt att genomföra både intervjuer och arrangera 

en fokusgrupp som tillvägagångssätt till vår empiriska insamling. Ändamålet var att se 

flygplatssektorn utifrån olika synvinklar och därför valde vi att både titta på det ur ett 

verksamhets- och ett konsumentperspektiv. 

  

2.3.1 Intervjuer 

Till intervjuerna valde vi att använda oss av semistrukturerade frågor och en intervjuguide 

sammanställdes samt tillämpades under samtliga intervjuer. Intervjuguiden strukturerades 

upp utifrån de tre huvudområden som vi använt i den teoretiska referensramen och frågor 

utarbetades därefter. Anledningen till att vi använde tydliga frågor med huvudrubriker och 
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tillhörande underrubriker, var för att få respondenterna att diskutera det vi ansåg var relevant 

för studien. Vi valde den semistrukturerade metoden för att få en mer berikad kunskap av 

intervjupersonernas tolkningar och uppfattningar. För att skapa mer rikliga diskussioner valde 

vi i största möjliga mån att tillämpa personliga intervjuer, med semistrukturerad karaktär. 

Genom att ställa ett flertal frågor kring ämnet frambringades rikliga diskussioner som gav 

värdefull empiri. Bryman och Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som en 

uppsättning av frågor som framställts i förväg till ett frågeschema. Frågornas ordningsföljd 

kan sedan variera och intervjuaren har även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om det 

anses betydelsefullt. Patel och Davidson (2011) säger att i semistrukturerade intervjuer är 

frågorna framställda från specifika teman, där respondenterna har en stor öppenhet till att 

forma sina svar.  

 

Gustavsson (2004) betonar att personliga intervjuer kan vara mer omfattande och fler 

komplexa frågor kan användas. Majoriteten av intervjumötena förekom genom personliga 

möten, med undantag för två telefonintervjuer. De personliga mötena tog plats i 

respondenternas arbetsmiljö då detta föll sig ganska naturligt vilket också gav oss en större 

inblick i verksamheterna. Trost (2010) framför därmed att miljön där intervjun förekommer 

ska kännas trygg för respondenten. Anledningen bakom telefonintervjuerna grundades i den 

tidsrumsliga begränsningen i arbetet samt det geografiska avståndet. Bryman och Bell (2013) 

påpekar att utförandet av en telefonintervju är ett passande alternativ när intervjupersonerna 

befinner sig på längre avstånd. Ruane (2006) menar då att telefonintervju är en vanlig variant 

av en personlig intervju och anses vara den näst bästa intervjuformen efter ett personligt 

möte. Författaren säger att nackdelen är att det inte går att se intervjupersonens kroppsspråk, 

hur denne reagerar och uppfattar frågan. 

 

För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med utlämnandet av information valde vi 

att informera alla respondenter på vilket sätt materialet skulle användas. Patel och Davidson 

(2011) framför två sätt att registrera intervjusvaren, genom att föra anteckningar eller att göra 

ljudinspelningar. Våra intervjuer spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på en 

mobiltelefon och anteckningar fördes under intervjuernas gång. Vi upplyste respondenterna 

om att vi gärna ville spela in intervjuerna för att kunna transkribera och tillvarata 

informationen grundligt. Intervjupersonerna fick därefter välja om de ville bli inspelad eller 

inte. Detta stödjer av Patel och Davidson (2011) som säger att det krävs ett godkännande från 

intervjupersonen vid ljudinspelningar under en intervju. Samtliga respondenter var positivt 
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inställda till att bli inspelade och vi märkte inte att någon blev påverkad av detta. Enligt 

Bryman och Bell (2013) finns det en risk att ljudinspelning kan få intervjupersonen att känna 

oro och få tankar på hur de uttrycker sig. Patel och Davidson (2011) diskuterar fördelar och 

nackdelar med att göra ljudinspelningar och menar på att det är ett hjälpsamt sätt att kunna 

registrera respondentens exakta svar. De nackdelar som kan förekomma vid en ljudinspelning 

menar författarna är att personer har en tendens att prata mer spontant när inspelningen stängs 

av, eftersom de inte längre är lika angelägna att framstå som förnuftiga och tillhandhålla 

logiska svar. Genom att spela in intervjuerna och transkribera materialet blev det enklare för 

oss att gå igenom informationen vid ett senare tillfälle, detta styrker samt höjer även studiens 

trovärdighet. Bryman och Bell (2013) stödjer detta och säger att om empiriinsamlingen är 

dokumenterad kan inte läsaren ifrågasätta informationen.  

 

2.3.2 Urval 

När det kommer till att hitta rätt respondenter till den specifika studien kan urvalstrategin: 

ändamålsenligt urval, vara användbart (Gray 2014). Författaren menar på att forskaren då gör 

en viss bedömning om vem som är bäst lämpad och har kunskap om intresseområdet, därefter 

blir deltagaren inbjuden till studien. Enligt Patton (2002) är syftet med ändamålsenligt urval 

att välja informationsrika fall vars inputs kommer belysa forskningsområdet under studie. 

Arbnor och Bjerke (1994) belyser även detta och menar på att respondenterna väljs ut baserat 

på deras kännedom om det ämne studien ämnar behandla. Patton (2002) säger instämmande 

att utvalda respondenter ska bedömas intressanta så att forskningsfrågan kan bli besvarad. 

  

Vid urval av respondenter tillämpades ett ändamålsenligt urval där vi tog kontakt med 

personer som har direkt anknytning till flygplatsen som servicearena. Personerna som 

kontaktades var framför allt marknadsansvariga, flygplats- och marknadschefer, vilket gav ett 

brett spektrum av kunskap med olika perspektiv på flygplatser av olika storlek och karaktär. 

Urvalet var geografiskt utspritt inom Sverige och grundade sig på personernas befattningar 

med ett antagande om deras kunskapsbidrag. Flygplatserna hade olika ägandeförhållanden, 

där de ingick i stora koncerner samt var privat- eller kommunalt ägda. Dessutom hade de 

olika förutsättningar med varierande omsättning, arbetssätt och strategier som påverkade 

deras inställning samt synsätt om flygplatsen. Nedanför redogörs för en beskrivning om de 

personer vi valt att intervjua samt deras arbetsroll. 
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Personliga intervjuer 

 Karin Lagerlöf – Marknadschef & Affärsutvecklare, Kalmar Öland Airport 

 Ulf Axelsson – VD, Växjö Småland Airport 

 Theresia Lindkvist – Affärsutvecklare, Sälj- och Marknadskoordinator, Ängelholm 

Helsingborg Airport  

 Michael Persson Gripkow – Tidigare marknadschef på Swedavia 

Telefonintervjuer 

 Anna Kowal Lindbäck – Marknadschef, Luleå Airport Swedavia 

 Brett Weihart – VD, Scandinavian Mountains Airport AB & Regional Airport 

Partners 

  

2.3.3 Fokusgrupp 

För att få in ett konsumentperspektiv i denna studie valde vi att sammanställa en fokusgrupp. 

Wibeck (2010) beskriver en fokusgrupp som en fokuserad gruppintervju under en begränsad 

tid, där människor diskuterar ett ämne utvalt av forskaren. Genom denna intervjumetod 

möjliggörs ett socialt samspel som ger ett dynamiskt utbyte av information (Ruane 2006). Vi 

valde att utföra fokusgruppintervjuerna strukturerat efter en intervjuguide, där förbestämda 

diskussionsfrågor sammanställdes med hänsyn till studiens syfte och frågeställning vilket 

enligt Wibeck (2010) innebär att moderatorn styr gruppsamtalet efter valt område. 

 

För att finna passande deltagare utgick vi från att det skulle vara vana resenärer som 

regelbundet besöker och kommer i kontakt med en flygplats. Vi fokuserade framförallt på att 

få tag i unga vuxna, då det har förekommit en stor förändring på flygplatsen servicelandskap 

och vad resenärer efterfrågar de senaste åren. Vi fann det därför viktigt att koncentrera oss på 

framtidens resenärer eftersom de är med och formar framtidens marknad. Slutligen ville vi få 

in deras åsikter och syn på flygplatsens servicelandskap. Wibeck (2010) framhåller att ett 

lämpligt urval av deltagare bör beaktas då en interaktion inom gruppen underlättas generellt 

om personerna har snarlik socioekonomisk bakgrund, utbildning eller kunskap. 

Deltagarantalet i vår fokusgrupp var fem utvalda respondenter. Det var viktigt för oss att ha 

en liten fokusgrupp med rikliga diskussioner eftersom en stor grupp kan medföra att vissa 

deltagare kan hamna i skymundan. Wibeck (2010) diskuterar att det finns flera uppfattningar 

kring fokusgruppens storlek och menar att det finns mycket som talar för att det ska hållas till 

mindre grupper. Vidare menas att i större gruppintervjuer är det lättare för deltagarna att 

förbli anonyma, vilket ger ett minskat subjektiv inflytande.  
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2.3.4 Sekundärdata 

Sekundärdata är sådan information som finns insamlad sedan tidigare (Arbnor och Bjerke, 

1994). Booth et al. (2004) lyfter fram böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

tidningsartiklar, internetkällor och liknande som vanligt citerade sekundära källor. 

Användningsområdet för dessa sekundärkällor varierar i karaktär menar författarna och 

framhäver att de flesta forskare använder sekundärkällor som understödjande och för 

bevisning i olika sammanhang, men även för att bygga upp en argumentation eller strukturera 

en analys (Booth et al. 2004). Krishnaswami och Satyaprasad (2010) framhåller då att 

sekundära källor används med fördel som ett komplement till de primära källorna och 

argumenterar likt Booth et al. (2004) att de understödjer primärkällor för att skapa förståelse 

för problemområdet. Det är däremot inte helt problemfritt att använda sig av sekundära källor 

menar Booth et al. (2004) då de oftast är behandlade och skrivna i mer än ett led vilket 

öppnar för tolkning, författaren måste därför vara noggrann i allt material denne tar del av. 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) framhåller parallellt att sekundära källor är subjektivt 

skrivna och är upprättade efter forskningsgruppens intresseområde. Det blir därför svårt att 

finna källor som är fullt applicerbara. För författaren blir det att avgörande att bestämma 

vilken trovärdighet och hur användbar källan är för studien. Rent allmänt kan sägas att 

källans betydelse blir större desto närmare den anknyter till situationen den berör (Repstad 

2007). 

  

I vår studie kan vi tyvärr inte behandla all den litteratur och forskning som finns tillgänglig 

inom området då arbetets tidsram och omfattning inte räcker till för ett sådant åtagande. Det 

centrala blir därför att vara selektiv och använda mängden material förnuftigt och effektivt 

för att upprätta en fokuserad studie. Avsikten är följaktligen att föra fram begreppet 

sinnesmarknadsföring där urvalet av stödjande forskning och litteratur kommer fungera som 

element för att konkretisera begreppet och dess applicerbarhet inom valt område samt stödja 

och styrka den empiriska insamlingen. För att närma sig sinnesmarknadsföring inom vald 

sektor har vi enligt vår bedömning valt ett rimligt område att grunda denna studie på men 

som samtidigt inte exkluderar andra infallsvinklar för framtida studier. 

  

2.4 Forskningskvalitet 

Trovärdigheten är avgörande för all forskning, oavsett om den är kvalitativ eller kvantitativ, 

som en ofrånkomlig del av forskningsprocessen i sig (Denscombe 2009). För att utföra en 

kvalitativ studie som är tillförlitlig och trovärdig menar därför Yin (2013) att 
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forskningsprocedurerna ska vara transparenta. Det innebär att den ska vara tillgänglig för 

granskning och bör tåla noggrann kontroll. Denscombe (2009) påtalar dessutom att en 

förutsättning för att erhålla en högre forskningskvalitet grundas i etablerade tillvägagångssätt 

och metoder som används vid insamling av data och material för att skapa trovärdighet. För 

att uppnå det krävs det enligt författaren en tydlig redogörelse för metoder, analys och 

beslutsfattande samt en fullständig redogörelse av procedurer och metoder som beskriver för 

läsaren de undersökningslinjer som ledde fram till särskilda slutsatser. 

  

Vanligt förekommande termer i samhällsvetenskaplig forskning brukar därmed beröra 

validitet och reliabilitet i termer av giltighet och tillförlitlighet till studien (Holme och 

Solvang 1997; Ruane 2006). Patel och Davidson (2011) lyfter fram begreppen som centrala 

komponenter för forskningens trovärdighet. Men eftersom kvalitativa studier präglas av stor 

variation framför författaren samtidigt att det är svårt att finna entydiga regler, procedurer 

eller kriterier för att erhålla en entydig god kvalitet. Ambitionen i kvalitativa studier är 

därmed att upptäcka, förstå och tolka menar författarna vilket försvårar kvalitetssäkringen då 

kvalitativa studier kan ge olika utfall vid olika försök. En viktig insikt i kvalitativ forskning är 

därmed den hermeneutiska vetskapen om att vi som författare står som uttolkare av den 

verklighet som våra respondenter skildrar för oss (Patton 2002). Hermeneutiken ses som mer 

öppen då att den till vis del ”formar” verkligheten eftersom den bygger på forskarens tolkning 

av data och teori och hur denne sedan väljer att skapa kontext och mening. Denscombe 

(2009) påtalar därför svårigheten med att få tillförlitlig data vid kvalitativ forskning då 

forskarens ”jag” används nära så knutet de mest använda mätinstrumenten. Vi är medvetna 

att vår förhandskunskap inom området kommer prägla studien och likt det Patton (2002) 

framhåller skulle en annan kvalitativ studie av liknande karaktär generera ett annorlunda 

resultat.  

 

Det har i förbindelse med det framförts kritik mot begreppen där Bryman (1997) väljer att 

inte benämna reabilitet och validitet inom kvalitativ forskning då han anser att de bättre 

beskriver termer inom den kvantitativa forskningen. Holme och Solvang (1997) ger medhåll 

för Brymans (1997) argument och menar att problematiken att få valid data är mindre i 

kvalitativa studier då forskaren har en större närhet till det som studeras. Denscombe (2009) 

presenterar parallellt åsikter att validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning till vis del inte 

bevisar forskningskvaliteten då den inte går att verifiera på samma sätt som kvantitativ 

forskning. Både Patel och Davidson (2011) samt Yin (2013) påpekar därmed att även fast 
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urvalet av människor, platser, fenomen eller händelser har gjorts noga för att vara 

representativt för en större grupp är antalet oftast alltför litet för att tillåta en generalisering i 

en kvalitativ studie likväl som Patton (2002) framhåller är det aldrig en absolut sanning mer 

än en tolkning. En kvalitativ analys kan dock leda fram till en förståelse av fenomen och 

vilka variationer det uppvisar i relation till sin kontext. Vi har bland annat påvisat att 

ägandeförhållandet, storleken och passagerarunderlaget kommer vara faktorer som påverkar 

utfallet vid upprepade försök på liknande aktörer. Det kommer sedermera innebära att 

insikter i forskningsområdet, metodval och vetenskapliga värderingar för de som använder 

undersökningen kommer i sin tur påverka hur värdefull och pålitlig de finner den empiriska 

och teoretiska fynden av denna kvalitativa studie (Patton 2002).  

 

Genom att då tydligt beskriva hela forskningsprocessen, så att de som tar del av resultatet kan 

bilda sig en egen uppfattning om processen, kan den kvalitativa forskningsrapporten författas 

på ett sådant sätt att den stärks med vad som i kvalitativa forskningssammanhang menas 

validitet (Patel och Davidson 2011). Det är sedan upp till läsaren att tolka och avgöra om de 

fynden som gjorts motsvarar en sanningsenlig bild. Som författare och ansvarig för 

forskningen kan vi endast påvisa den validitet och reabilitet som stärker det budskap vi vill 

förmedla med studien. Validitet refererar därför till vilken grad presenterad data i studien är 

tillförlitlig och om den är lämpad för studien i fråga för att belysa problemområdet 

(Denscombe 2009) där reliabiliteten redogör för om insamlad information är pålitlig och om 

det som mätts verkligen var det som forskaren ville mäta (Holme & Solvang 1997). Arbnor 

och Bjerke (1994) menar då att ju närmare verkligheten studien närmar sig, givet en viss 

definition och ambition, desto högre validitet förekommer, validiteten berör enligt författarna 

då kärnan i relationen mellan teori och data. Svårigheten med att samtidigt uppnå reabilitet 

inom kvalitativ forskning är att förutsättningar och de intervjuandes svar kan ändras från de 

olika utförandena av en studie (Patel & Davidson 2011). Författarna menar följaktligen att 

reabiliteten ska ses mot den bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Validiteten kan enligt Arbnor och Bjerke (1994) således förbättras 

genom en kontinuerlig anpassning mellan teoriserandet och undersökningsmetoderna. 

Reliabiliteten i studien är sedermera till stor del beroende av skickligheten, kompetensen och 

noggrannheten hos personen som utför datainsamlingen (Patton 2002). 

  

Denscombe (2009) talar då om att kvalitativ forskning snarare bör fokuseras med andra 

medel att påvisa pålitligheten. Ett tillämpat begrepp för att uppnå det och öka 
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forskningskvaliteten är triangulering enligt Patel och Davidson (2011) vilket Gray (2014) 

betonar som princip för att påvisa reabiliteten, stabiliteten, i de empiriska fynden. Vid 

datainsamling används då flera olika datainsamlingsmetoder, observation, intervju, 

dokument, som sedan vägs samman för att erhålla en fyllig bild av forskningsområdet i 

analysen (Gray 2014; Yin 2013; Patel & Davidson 2011). Även Denscombe (2009) påvisar 

att forskaren kan få en ökad förståelse för det som undersöks om denne betraktar fenomenet 

från olika positioner. Triangulering kan därmed användas för att ge en ökad träffsäkerhet eller 

fullständigare bild av ett fenomen enligt författaren. I en kvalitativ studie kompletteras därför 

ofta olika former av data och material för att uppnå detta. Arbnor och Bjerke (1994) menar 

därför parallellt att författaren söker en garanti för att mätresultatet är korrekt genom att 

spegla så många synvinklar som möjligt av det undersökta reella systemet vilket kunskap 

hämtats från. 

  

2.5 Kunskapsprocessen 
Processen tog sin början genom framläggning av forskningsalternativ och en diskussion om 

av ämnesval. Eftersom vi båda studerar inom turismnäringen och har ett starkt intresse samt 

egna arbetslivserfarenheter inom området kändes valet naturligt. Vi fann det intressant att 

studera flygplatsens servicelandskap som har blivit mer uppmärksammat de senaste åren. 

Tidigare har flygplatsmiljöer uppfattats ganska sterila och uppbygga med hänsyn till säkerhet, 

men där en förändring i utformandet av flygplatsens servicelandskap börjat ta form. Det var 

servicelandskapets utveckling och behovet av ett utvecklat landskap som fångade vårt 

intresse, det fick oss att välja ämnet och studera det närmare i denna studie. Efter kursen i 

sinnesmarknadsföring växte ett intresse fram och vi fann det möjligt att applicera 

marknadsföringsprincipen på flygplatsers servicelandskap. Denna form av marknadsföring är 

relativt ny och vi ansåg att de skulle vara intressant att fördjupa oss inom området. Vidare 

diskuterades hur ett servicelandskap kan inverka på kunders upplevelse och hur detta kan 

vara värdehöjande. Till en början övervägde vi en fallstudie med enbart Swedavia, Sveriges 

största flygplatsaktör, vilket vi frångick tidigt i samråd med handledare då det enbart skulle 

spegla en specifik del av verksamhetsområdet. Vi beslutade istället att finna kunskap från ett 

bredare omfång med olika bakgrund. 

 

Vidare utgick vi primärt från en deduktiv ansats genom att skriva den teoretiska 

referensramen innan empiriinsamlingen. Vi strukturerade upp intervjuguiden utifrån vår 

skrivna teori och utformande frågorna efter detta. Vi använde samma struktur som den 
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teoretiska referensramen genom att ha tre huvudrubriker. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod där vår primärdata innehöll personliga intervjuer, 

telefonintervjuer samt en fokusgrupp. Respondenterna till våra intervjuer och fokusgrupp 

valdes utifrån diverse aspekter och vad vi ansåg var relevant till vår studie. Vid samtliga 

intervjuer deltog båda författarna samt allt empiriskt material spelades in och lagrades. Patel 

och Davidson (2011) föreslår följaktligen som ett medel för att kontrollera reabilitet vid 

observation i olika slag att vara två observatörer närvarande vid samma tillfälle. Det gäller 

bland annat vid intervju då även ett instrument för att lagra det som observerats ökar 

reabiliteten och styrker validiteten (Patel & Davidson 2011; Gray 2014). 

  

Efter varje intervjutillfälle transkriberade och sammanställde vi vårt insamlande material för 

att inte utesluta viktig information samt för att underlätta skrivprocessen. Vid samtliga 

intervjuer fördes anteckningar som sedan kompletterades med det inspelade materialet. Vi 

valde att skriva empiri och analys i ett samlat kapitel då vi anser att det skulle bli mycket 

upprepningar vid ett enskilt empirikapitel. Strukturen baseras på de empiriska material våra 

respondenter lagt störst vikt vid som sedan framträder unisont med den teoretiska ansatsen. I 

analyskapitlet har vi försökt skildra de likheter och avvikelser vi funnit utifrån vår empiriska 

insamling med anknytning till den teoretiska referensramen. I slutkapitlet lyfter vi fram de 

tendenser vi funnit utifrån vår analys samt besvarar våra delsyften och forskningsfråga. I 

detta kapitel har vi försökt framföra vår röst som författare därav bör det betonas att det är vår 

tolkning som slutligen sammanbinder denna studie. I och med att vi arbetat i denna studie 

gentemot olika, men inte samtliga, aktörer i branschen tror vi att de urval vi gjort, eller 

stickprov, inte kan belysa den generella situationen. Vilket inte är syftet med denna studie 

heller utan används istället för att skapa en större förståelse där de olika aktörerna 

tillsammans skapar en fullständigare bild. Vi anser därmed inte att det är negativt för studiens 

kvalitet då den syftar till att klarlägga olika principer och attributer snarare än att slutsatsen 

bevisar något. 

 

2.6 Metodkritik 

Enligt Denscombe (2009) är det, som vi redan diskuterat, den valda metoden som tar itu med 

datainsamling utifrån vissa förutsättningar och genererar en typ av data vars användarbarhet 

beror på vad forskaren försöker uppnå. Holme och Solvang (1997) framhåller då att 

metodvalet bär med sig för- och nackdelar som baserat på undersökningens profil vägs mot 

varandra. Kvalitativ data har sin styrka i att den ger en helhetsbild samt ökar förståelsen i det 
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undersökta området. Men den kan omöjligt vara representativ för alla enheter som kvantitativ 

data kan. I studier av mänskliga och sociala processer där syftet är att öka förståelsen för 

valda fenomen lämpar sig den kvalitativa metoden vilket är anledningen till att vi valt att 

arbeta utefter en kvalitativ studie. Speciellt eftersom den kvalitativa metoden enligt Holme 

och Solvang (1997) samt Repstad (2007) ger en större flexibilitet att under processens gång 

få möjlighet att göra förändringar, vilket innefattar tillägg av frågor eller intervjupersoner för 

att erhålla den önskade informationen som kan skapa den förståelse som önskas. 

  

Bryman och Bell (2013) yttrar då att det kan förekomma svårigheter med just den kvalitativa 

metoden eftersom forskarens subjektiva uppfattning kan styra vad denne anser är relevant, 

vilket i sin tur kan påverka resultatet av forskningen. För att generera användbar och pålitlig 

kvalitativ data krävs det därför enligt Patton (2002) disciplin, kunskap, träning, övning, 

kreativitet och hårt arbete. Det föreligger därför en risk med vårt metodval att resultatet 

speglar vårt intresseområde och innehåller naturliga fel som en orsak av vår okunskap att 

bedriva forskning av denna omfattning. För att motverka det har forskningsprocessen hållits 

transparent gentemot handledare och respondenter. 

  

En annan problematik i den kvalitativa metoden råder vid insamling av data då de empiriska 

fynden till stor del baseras på det som Ruane (2006) benämner som expertkunskap som en 

del av den trovärdighetsbaserade kunskapen. Med det avses kunskap då vi följer experters 

åsikter baserat på deras erfarenhet, trovärdighet och utbildning. En risk med denna 

kunskapskälla är att vi accepterar det som sägs som rätt och riktigt. Författaren menar då 

vidare att den kunskapen kan vara grundlös, expertkunskap kan likväl som traditionell 

kunskap vara felaktig trots expertens kunskap om ämnet. 

 

Denscombe (2009) betonar därmed att det fundamentala blir då istället en fråga i vilken 

utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakt och träffsäker, och ständigt 

vara kritisk till data som forskaren tar del av, då det inte finns något absolut sätt att visa att de 

har fått ”rätt”. För att övertyga läsaren att studien med rimlig sannolikhet kan anses träffsäker 

och pålitlig har förtroendegivande åtgärder presenterats. Dessa åtgärder och principer för 

dessvärre inte med sig några garantier, eftersom de inte finns några att tillgå. De ger istället 

en viss garanti att studiens kvalitativa data har framställts och kontrollerats i 

överensstämmelse med god metodpraxis.  



  
 

21 

3 Teoretiska referensramen 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som berör det ämnesområde vi 

har valt att studera. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick och bilda en 

förståelse kring områdets teoretiska ramverk och ämnesområdets influenser. Kapitlet är 

strukturerat i tre huvudområden som tillsammans bildar begreppsområdet för studien, vi 

börjar med att redogöra servicelandskapet, vidare berörs sinnesmarknadsföring och slutligen 

servicekvalitet och värdeskapande. Dessa tre skapar slutligen den modell som analysen 

baseras på där de tre huvudområdena tillsammans formar resenärens totala upplevelse på 

flygplatsen. 

  

3.1 Servicelandskap 
Servicelandskapet förser tjänsteverksamheter med en arena där grundtjänsten utförs och i den 

omgivning sedan interaktionen mellan kund, personal och serviceleverans sker. 

Sinnesmarknadsföringen tillför servicelandskapet en fördjupad multisensorisk upplevelse 

som ämnar skapa ett positivt intryck i kundens medvetande. Därmed antas kundvärde och 

kundvärdeskapande processer bygga på en leverantörs förmåga att lära sig att förstå hur 

kundens värdeskapande kan understödjas. Vi har därför valt att inleda med servicelandskapet 

där den första kontakten med resenären på en flygplats sker för att sedan leda över till de 

sinnesorienterade principer som kan skapa en fördjupad sinnesupplevelse på 

servicelandskapet vilket naturligt avslutas med insikten i den process kunden upplever värde 

ur sin konsumtion av flygplatstjänsten. 

  

3.1.1 Servicelandskapets betydelse och funktion 

Servicelandskapet som begrepp har sitt ursprung ur Bitners (1992) “servicescape” och hennes 

modell kan ses som ett ramverk som underlättar utformning av den fysiska miljön inom ett 

landskap. Flera författare har skrivit om servicelandskapet och upplevelserummet som den 

arena, miljö och utrustning som formar tjänstesystemet som kunden möter och där sedan 

tjänsten och upplevelsen levereras (Grönroos 2015; Hultén 2015; Mossberg 2015). På 

flygplatsen gestaltas det i incheckningsdiskar, säkerhetskontroll, terminaler, gater, 

restauranger, caféer, toaletter och så vidare (Yeo 2010). 

  

Miljön i servicelandskapet påverkar både personal och kunder på ett medvetet psykologiskt 

och emotionellt sätt (Bitner 1992). Enligt Mossberg (2015) finns det många faktorer som 

påverkar människors reaktioner och beteende i servicelandskapet. Flygplatser är väldigt 
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beroende av en välutformat fysisk miljö, detta för att kunna upprätthålla hög tjänstenivå och 

ge en god servicekvalitet (Chang et al. 2003). Om servicelandskapet är genomtänkt och 

välutformat ger det kunden en fulländad upplevelse som annars skulle gå förlorad (Bitner 

1992). Grönroos (2015) framhåller då att kunder känner in den fysiska omgivningen i 

förbindelse med andra aspekter ur servicemiljön vilket understödjer en positiv upplevelse i 

serviceprocessen. Hultén (2015) betonar att om konsumenter trivs i en servicemiljö, 

återkommer de i större utsträckning. Blodgett och Wakefield (1996) instämmer och framför 

att en tilltalande miljö resulterar i att kunder stannar en längre tid samt ökar 

köpbenägenheten. 

  

Lin (2004) menar att konsumenterna interagerar med servicelandskapet innan de träffar 

servicemedarbetare. Blodgett och Wakefield (1996) säger att konsumenter skapar sitt första 

intryck av en verksamhet genom lokalers utseende och Mossberg (2015) menar att intrycket 

av miljön påverkar deras attityd samt förväntningar på verksamheten. Ett servicelandskap 

består av flera delar enligt Lin (2004) och människor tar emot samt tolkar signalerna från 

omgivningen subjektivt. Författaren förklarar att när signaler tolkas skapas en mental bild hos 

individer som bör vara förenlig med deras förväntningar och vid utformning av 

servicelandskap ska ändamålsenliga visuella mål beaktas så att tjänsteleverantörer kan 

tillgodose konsumenters förväntningar. 

 

Countryman och Jang (2006) menar att om lokalens utformning leder till mindre hinder som 

köer eller trängsel ger det fler nöjda kunder och ett positivt intryck av företaget. För att 

reducera de negativa effekter som köer och väntetider har på kunder menar Kurtz och Clow 

(1998) att det finns två strategier som kan vara användbara. Det ena de betonar är att göra 

förändringar i servicelandskapet så att antalet människor som befinner sig miljön minskar. 

Det andra de nämner är att påverka den subjektiva tidsupplevelsen hos konsumenterna genom 

att använda olika åtgärder. Genom att sysselsätta kunderna på varierande sätt medan de 

väntar, kommer de att uppleva väntetiden som kortare menar Mossberg (2015). Vidare menar 

författaren att en påtaglig irritation förekommer hos kunden när orsaken till väntan inte 

framförs, detta skapar även känsla av maktlöshet för kunden. Författaren understryker därför 

vikten av att utge tydlig information till konsumenterna. Ett annat sätt att hantera köer och 

minska oro i ett servicelandskap är att använda sig av kövärdar, detta sker vanligtvis på 

flygplatser i ankomsthallar (Mossberg 2015).  
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3.1.2 Tre utmärkande dimensioner i servicelandskapet 

Bitner (1992) redogör för sin modell om servicelandskapet där hon påvisar relationen mellan 

anställda och kunder till omgivningen. Författaren menar på att den fysiska miljön och 

attribut påverkar både personalens och konsumenters reaktion samt beteende inom 

servicelandskapet. I modellen presenteras utförligt de dimensioner som har både indirekt och 

direkt påverkan på hur omgivningen uppfattas. Författaren beskriver modellens beståndsdelar 

genom tre dimensioner; omgivningens atmosfär, rummets layout och funktion, samt skyltar, 

symboler och artefakter. 

  

Bitner (1992) skildrar den första dimensionen, omgivningens atmosfär som inkluderar 

faktorer så som musik, ljus, färg och doft. Det är faktorer som stimulerar människans fem 

sinnen och är allt från visuella intryck till ljud vilket influerar individers beteende. Sinnena 

har enligt Hultén (2015) en avgörande inverkan på människans uppfattning av upplevelsen 

och spelar en viktig roll vid konsumtion- och köpprocesser. Enligt Mossberg (2015) kan 

konsumenters känslomässiga sinnesstämning påverkas genom omgivningen, vilket kan leda 

till ökad eller minskad tillfredsställelse. Gustafsson (2014) antyder att människors 

upplevelser och beteenden är starkt påverkade av den fysiska miljön, men att den totala 

upplevelsen av atmosfären även rymmer kunder, personal, samt de produkter som säljs. 

  

Den andra dimensionen som Bitner (1992) förklarar är rummets layout och funktion, vilket 

avser hur möbler, utrustning och maskiner är arrangerande. På vilket sätt dessa objekt är 

placerade i förhållande till varandra samt deras form och storlek har en betydelse för kundens 

upplevelse menar författaren. Rummet är särskilt viktigt för just tjänsteproducerande företag 

säger Mossberg (2015) som benämner rummet där konsumtionen av tjänsten sker som 

“upplevelserummet”. Författaren understryker begreppet funktionalitet i Bitners modell och 

poängterar att föremålen ska passa ändamålen. Mowen (1990) menar på att konsumenter i 

hög grad blir påverkade av servicemiljöns layout, vilket har en inverkan på deras agerande i 

servicelandskapet. Författaren betonar även kundens rörelsemönster och menar på att tydliga 

gångar i en omgivning kan styra kundernas rörelse på ett bättre sätt. Servicemiljöns layout 

och funktionalitet är särskilt viktig enligt Zeithaml et al. (2013) eftersom det ska uppfylla 

kundens behov och ändamål. 

  

Den sista dimensionen omfattar skyltar, symboler och artefakter, vilket ska instruera och 

underlätta för konsumenter i servicelandskapet (Bitner 1992). Dessa attribut är väldigt viktiga 
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för konsumenternas första intryck (Zeithaml et al. 2013). För att påvisa platsens mening, 

normer och följdriktigt beteende används symboler samt artefakter (Bitner 1992). Skyltar 

hjälper konsumenter att navigera inom ett servicelandskap och visar även vad man får och 

inte får göra (Mossberg 2015). Välplacerade skyltar i en servicemiljö säger Zeithaml et al. 

(2013) kan minska kö och stressfaktorer. 

  

Bitner (1992) understryker att kunderna interagerar med flera av servicelandskapets faktorer 

som rumsmiljö, ljud, lukt, funktion, utrustning, inredning och skyltning som påverkar 

kundens totala upplevelse. Författaren menar på att människans beteende influeras genom 

sinnesstimuli och skapar varierande reaktioner hos olika människor. Detta på grund av att 

tidigare upplevelser inverkar på deras beteende (Grönroos 2008b). Mossberg (2015) 

beskriver modellen och påpekar att varje individ skapar sin egen uppfattning av 

servicelandskapet. Bitners (1990) studie av servicemöten visar dessutom att den fysiska 

miljön påverkar kundens uppfattning av miljön och dess interaktion. 

 

3.2 Sinnesmarknadsföring 

3.2.1 Principer inom sinnesmarknadsföring 

Likt varor innefattar flygplatsens tjänster fysiska attributer vilket kan ses, kännas, luktas och 

höras (Halpern & Graham 2013). Krishna (2010) var bland de första att tillämpa begreppet 

sinnesmarknadsföring och betonar att förståelsen av att sensationer är väsentligt och har en 

stor betydelse i sammanhanget. Vidare definierar författaren begreppet som en 

marknadsföring där konsumenters sinnen stimuleras och påverkar deras perception av 

produkter. Hultén (2015) utvecklade sinnesmarknadsföringsbegreppet och till skillnad från 

Krishna ser författaren begreppet från en marknadsföringsteoretisk utgångspunkt som är 

kopplad till frågor runt konsumentupplevelser och konsumentvärde. Vidare förtydligas att 

målet är att skapa en serviceprocess som innehåller en multisensorisk varumärkesupplevelse 

som främjar konsumentvärde, konsumentupplevelser och varumärkesimage. Författaren 

förklarar tillämpningen, av begreppet sinnesmarknadsföring, som ett medvetet sätt för företag 

att använda sig av de fem sinnena vid marknadsföring för att skapa ett mer tilltalande 

servicelandskap vilket infriar större värde för kunden.  

 

Det har länge varit stort fokus på synsinnet i traditionell marknadsföring, eftersom synen är 

det mest dominerade av de samtliga sinnena (Lindstrom 2005). Hultén (2015) betonar vikten 

att nyttja en kombination av de samtliga sinnena i dagens marknadsföring för att skapa ett 
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starkare varumärke och sinnesupplevelse. Lindstrom (2005) understryker att en påverkan på 

konsumenters sinnen och emotionella sidor är en central faktor för att de ska bli mer 

engagerad samt få en starkare koppling till företagets varumärke. Kim och Perdue (2013) 

betonar även vikten av att skapa en atmosfär som stimulerar sinnen i ett servicelandskap. 

 

Enligt Lindstrom (2005) krävs det mer än en traditionell marknadsföring idag, även för 

välkända varumärken. Författaren menar på att företag måste leverera en fullständig sensorisk 

upplevelse som stimulerar flera sinnen. Kombinationen av visuella och auditiva stimuli ger 

en synergisk effekt, det bidrar till starkare influens över konsumenters upplevelser. Enligt 

Pine och Gilmore (1999) är det viktigt att kombinera alla fem sinnen eftersom det leder till att 

en sensorisk upplevelse blir mer minnesvärd. Människor uppfattar omvärlden genom alla 

sinnen samtidigt och varje servicelandskap är unikt, vilket medför att de strategier som 

fungerar på i en viss miljö möjligtvis inte fungerar på i en annan miljö (Soars 2009). Vid 

gestaltning av servicelandskapet hävdar Gobé (2009) att det är väsentligt att lägga fokus på 

rätt sinne till rätt miljö, men belyser vikten att inte exkludera de övriga sinnena eftersom 

kombinationen av sinnen bidrar till att skapa sinnesupplevelser. En individs upplevelse av 

miljön bygger på multisensorisk stimulering där flera sinnen samverkar och en multisensorisk 

varumärkesupplevelse säger Hultén (2015) hjälper individers värdeskapande och ligger till 

grund för upplevelsen av köp- och konsumtionsprocessen genom att involvera de fem 

sinnena. 

 

3.2.2 De fem sinnena och dess inverkan på servicelandskapet 

Hultén (2015) förklarar att inom sinnesmarknadsföring utgår man från de fem mänskliga 

sinnena; syn, ljud, lukt, känsel och smak. Vidare menas att subjektiva intryck skapas genom 

sinnesstimulering som leder till individuella upplevelser och bidrar till personliga upplevelser 

på ett djupare samt emotionellt plan. Författaren säger att stimulering av sinnena påverkar det 

mänskliga sinnet såväl på ett medvetet som på ett omedvetet sätt. För att få en tydligare 

förståelse samt kunskap om sinnena och deras effekter inom sinnesmarknadsföring beskrivs 

de mer djupgående i detta avsnitt.  

 

Synsinnet 

Synen är det mest dominerade och betydelsefulla sinnet av de fem sinnena (Ackerman 1990; 

Lindstrom 2005). 70 procent av kroppens sinnesreceptorer finns samlade i ögonen och det är 

framför allt genom synen som vi värderar och uppfattar den omgivande miljön (Ackerman 
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1990; Hulten 2015). Syn och visualisering har idag en avgörande roll när det kommer till att 

fånga kunders uppmärksamhet och tydliggöra varumärkesidentitet (Hultén 2015). Lindstorm 

(2005) menar på att det är vanligt att varumärken eller företag uttrycker sig visuellt i 

marknadsföringssammanhang. Författaren understryker att konsumenter främst upptäcker 

företaget eller varumärket via synsinnet. Hultén (2015) betonar betydelsen att med hjälp av 

synstrategier kan det visuella uttrycket bli särskiljande mot andra varumärken och företag. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till synsinnet eftersom samverkan i rummet mellan ljus, färg, form 

och design påverkar människans visuella upplevelse (Gustafsson 2014). Mossberg (2015) och 

Hultén (2015) belyser påverkan av ljus och färg i servicelandskapet. De förklarar att ljuset 

påverkar hur färger upplevs, en kombination av ljus och material är viktigt för hur ett 

servicelandskap uppfattas. Människors intryck av ljussättningen påverkar deras uppfattning 

av miljön, där ljuset ger individen en tolkning av form, färg och konsistens (Lin 2004; Ching 

1996). Miljön påverkas av ljusets stryka, där ett svagt ljus skapar en mer behaglig och 

avslappnad miljö jämfört med ett starkt ljus (Mossberg 2015). Ljussättningen är väsentlig 

eftersom det kan bidra med en positiv påverkan på människans visuella attraktion av hela 

servicemiljön likaså hur attraktiva produkter framstår (Hultén 2015, Gobé 2009). Enligt Lin 

(2004) tydliggörs färg visuellt i ett servicelandskap och enligt Eiseman (1998) är färg en stark 

visuell komponent i en fysisk miljö, i synnerhet när det kommer till inredning. Lin (2004) 

menar att varierande färger stimulera till olika personliga sinnesstämningar och känslor. 

Mossberg (2015) betonar betydelsen av färger och hur de kan påverka konsumenten, kalla 

färger som blått gör människor lugna och harmoniska medan varma färger såsom rött medför 

en stigande upphetsningsgrad. 

 

Ljudsinnet 

Enligt Ackerman (1990) är vi beroende av ljud för att kunna tolka saker och ljudet har en 

effekt på vårt sinnesintryck samt ger uttryck åt världen omkring oss. I ett servicelandskap får 

konsumenter ta del av olika ljudkomponenter som påverkar deras uppfattning av 

omgivningen (Hui et al. 1997). I ett varuhus eller en flygplats används musik och röster för 

att skapa en bättre atmosfär och har verkan på kundupplevelsen (Hultén 2015). Enligt 

författaren visar flera studier på att musik har en inverkan på konsumenters affektioner och 

beteenden i servicelandskapet. Krishna (2010) understryker att musiken ofta har en effekt på 

konsumenters agerande, beslutsfattning och val vid shoppingsituationer. Ljudet framkallar 

även känslor enligt Lindstrom (2005) och har en inverkan på sinnesstämningen. Hultén 
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(2015) förklarar vikten för företag att använda ljudstrategier, där viktiga stimuli så som 

röster, musik och jinglar bidrar till att skapa en sinnesupplevelse av en tjänst eller en produkt. 

En ljudstrategi handlar inte bara om att bidra med ljud i en serviceprocess enligt författaren, 

det kan även handla om att eliminera störande och obehagliga ljud för konsumenten. 

 

Musik kan användas som ett effektivt verktyg för att minimera de negativa konsekvenserna 

av att vänta tidsmässigt i ett servicelandskap (Hui et al. 1997). Trots att musiken inte kan 

förkorta konsumentens upplevda väntetid kan det göra det trevligare, vilket bidrar till en mer 

positiv utvärdering kring väntetiden i slutändan (Krishna 2010). Enligt Hultén (2015) kan 

atmosfäriska stimuli så som bakgrundsmusik vara en bidragande faktor till att förbättra 

sinnesstämningen för de kunder som står exempelvis i en kö. 

 

En viss typ av musik som inte passar in i omgivningen kan påverka kundernas uppfattning 

negativt (Lin 2004). Hultén (2015) säger att ljud är ett effektivt verktyg i 

sinnesmarknadsföring om det används på rätt sätt och menar på att ljudet kan ha ett 

inflytande på konsumentens känslor och beteenden. Vidare betonar författaren vikten av att 

skapa en ljudbalans för att få kunden i rätt sinnesstämning, det även är väsentligt att ta hänsyn 

till musikens tempo och volym beroende på den omgivning som kunden befinner sig i. 

 

Luktsinnet  

Luktsinnet är utan tvekan ett av våra starkaste och mest känsloladdade sinne (Gobé 2009; 

Soars 2009). Enligt Goldkuhl & Styvén (2007) är luktsinnet starkt kopplat till hjärnans 

emotionella centra vilket medför möjligheten att skapa en kraftfull emotionell reaktion hos en 

individ. Lukt framkallar mer emotionella minnen än någon annat sinne och genom koppling 

till känslomässiga upplevelser kan lukt utlösa specifika känslor som har en direkt inverkan på 

humör och beteende (Krishna 2010). Enligt Lindstrom (2005) stimuleras luktsinnet 

omedvetet av dofter och påverkar människans sinnesstämning antingen positivt eller negativt. 

Vidare säger författaren att en stor del av vår vardag innehåller olika dofter som vi låter 

passera nästintill obemärkt. Luktsinnet kan enligt Ackerman (1990) benämnas som ”det 

stumma sinnet” eftersom det kan vara oerhört svårt att beskriva och sätta ord på en doft. 

 

Marknadsföringsforskningen har under senare år börjat uppmärksamma dofters effekt och 

påverkan på konsumenter, där individers sinnesstämning, minnen och köpbeteende har varit i 

fokus (Hultén 2015). Lindstrom (2005) diskuterar användandet av dofter i marknadsföring 
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och menar på att synen och hörsel har varit i centrum. Han betonar att senare forskning har 

påvisat doftens betydelse för att skapa djupa sinnesupplevelser. Enligt Mossberg (2015) kan 

dofter användas som en konkurrensfördel där servicelandskapet kan differentiera sig 

gentemot andra, på likande sätt som design, layout och färger kan göra. 

 

Enligt Hultén (2015) kan dofter bidra till en god atmosfär och samtidigt förhöja 

konsumenternas upplevelse av servicelandskapet. En passande doft i rätt miljön bidrar till en 

positiv atmosfär, vidare skapar dofter bättre trivsel och genererar minnen för konsumenten 

(Gobé 2009; Hultén 2015). Företag och varumärken kan enligt Hultén (2015) använda sig av 

doftstrategier för att skapa uppmärksamhet, där doftinslaget betraktas som en del av 

identiteten. Tillämpningen av dofter i ett servicelandskap kan vara ett kraftfullt verktyg för att 

öka försäljningen eftersom det har en stor inverkan på konsumenters köpbeteende (Lin 2004). 

Dofter kan även användas för att få konsumenter till att stanna kvar en längre tid och 

samtidigt framkalla känslor som ger ökad köpbenägenhet (Soars 2009).  

 

Dofter förekommer i olika slags servicemiljöer så som butiker, varuhus och restauranger för 

att skapa sinnesupplevelser som i sin tur bidrar till en minnesvärd shoppingupplevelse 

(Hultén 2015). En stämningsdoft är vanligt förekommande i dessa miljöer menar Hultén 

(2015) vilket betraktas som en doft som är allmänt förekommande i en viss miljö. Syftet med 

att applicera dofter i servicelandskapet menar författaren är att skapa en trivsam och 

tilltalande atmosfär för konsumenten. Användningen av dofter vid marknadsföring anser 

Spangenberg et al. (1996) kan ha en positiv inverkan på konsumenters beteende och 

upplevelse i servicelandskapet. Men Hultén (2015) poängterar att det är viktigt att en doft 

passar in i det sammanhanget där den påträffas. 

 

Känselsinnet 

Känseln är det mest aktiva sinnet tillsammans med synsinnet (Hultén 2015) vilket är ett sätt 

för människan att utforska och uppleva omvärlden genom fysiskt kontakt så som att känna, 

greppa och smeka (Ackerman, 1990). Enligt Gobé (2009) kan känselsinnet appliceras på 

flertalet faktorer inom servicelandskapet och inte bara för vidröring av produkter. Stimuli så 

som beröring och känsel bidrar till att skapa en tilltalande miljö i ett servicelandskap 

beträffande golv, material och inredning (Gobé 2009; Hultén 2015). Genom beröring av olika 

produkter bidrar det sedermera till en fulländad varumärkesupplevelse (Gobé 2009).  
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Inom tjänster har känselupplevelsen en betydelse vid själva konsumtionsögonblicket, den 

emotionella känslan som uppstår för ett varumärke vid beröring exempelvis genom hårda 

eller mjuka stolar på ett kafé har visat sig ha påverkan på individens upplevelse och ligger till 

grund för den varumärkesimage som uppstår (Hultén 2015). Gobé (2009) påtalar därmed att 

människor har ett grundläggande behov att utforska omvärlden och använder sina sinnen för 

att göra detta där känsel enligt Soars (2009) har en avgörande roll vid beslut och beteende i 

ett servicelandskap. Hultén (2015) antyder att konsumentens benägenhet att stanna kvar 

längre i servicemiljön ökar när fysisk beröring finns tillgänglig. 

 

Krishna (2010) menar på att beröring och känsel har ett inflytande på konsumenters fysiska 

och psykiska interaktion med produkter i diverse servicelandskap. Beröring i ett 

servicelandskap bidrar till emotionella reaktioner som kan resultera i positiva inställningar till 

ett varumärke eller företag. Vid möjlighet till att utforska och vidröra hävdar Peck och Shu 

(2009) att det är en större sannolikhet att konsumenten köper. Beröring tillför information om 

objekts textur, form och fasthet hävdar Hultén (2015) vilket genom beröring att förmedlar 

information om varumärket och kvaliteten på objektet till konsumenten enligt 

Lindstrom (2005). Gobé (2009) menar att servicelandskapet bör ge uttryck för en lekfull 

miljö som är både underhållande och tilltalande.  

 

Smaksinnet 

Ackerman (1990) uttrycker smaksinnet som det sociala sinnet, författaren betonar att i olika 

sammanhang används mat vid sociala företeelser och det är sällan som vi föredrar att äta i vår 

ensamhet. Vuxna människor har omkring 10,000 smaklökar vilka mestadels är placerade på 

olika delar av tungan (Hultén 2015). Det finns fyra typer av smaklökar och dessa är 

grupperade efter salt, surt, sött och beskt som framställer varierande smaker (Ackerman 1990; 

Krishna 2010; Hultén 2015). Enligt Krishna (2010) är smaksinnet starkt beroende av de andra 

fyra sinnena för att generera en tydlig smakuppfattning. Smak- och luktsinnets samspel 

frambringa en tydligare smakupplevelse (Small & Prescott 2005; Krishna 2010; Hultén 

2015). Lindstrom (2005) påtalar att smak och lukt går hand i hand med varandra. Enligt 

Krishna (2010) har lukten en viktig roll för smakupplevelsen på grund av att näsan finns i 

närhet av munnen. 

 

Inom marknadsföring framställs inte smak särskilt tydligt och det läggs ingen större vikt på 

sinnet (Hultén 2015). Smaksinnet är för de flesta varumärken svårt att implementera, men de 
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varumärken som väl kan implementera detta har stor möjlighet att bygga en stark 

varumärkesplattform (Lindstrom 2005). Hultén (2015) betonar nyttjandet av smakstrategier 

och menar på att det kan bidra till att företag differentierar sig mot konkurrenterna samtidigt 

som konsumenternas uppmärksamhet fångas. Vidare menas att med hjälp av smakstrategier 

kan företag skapa både värde och upplevelser för konsumenten. 

 

Provsmakning av mat och dryck erbjuds vanligtvis för att förstärka upplevelsen i anslutning 

till servicemiljön (Hultén 2015). För att övertyga kunder att köpa produkter anser Underhill 

(2010) att det är väsentligt att låta kunderna testa eller smaka på produkter. Gobé (2009) 

påpekar att erbjuda någon form av mat eller dryck i ett servicelandskap kan göra skillnad och 

leda till bättre trivsel samt en positiv inverkan på konsumenten. Så lite som att tillhandhålla 

en kopp kaffe eller godis kan göra skiljaktighet och kan samtidigt minimera konsumentens 

känsla av lång kötid (Gobé 2009; Hultén 2015). 

 

3.3 Servicekvalitet och värdeskapande 
Tjänsteföretag som hotell, restaurang och andra företag inom resesektorn har länge handlat 

utifrån förutsättningen att konkurrera framgångsrikt med tjänster (Grönroos 2008b). Men om 

en tjänsteleverantör söker att öka sin konkurrenskraft måste den utveckla kapaciteten att bistå 

kundens förmåga att göra goda insatser eller influera kundens processer på ett sådant sätt att 

denne använder resurser mer effektivt i sitt värdeskapande (Payne et al. 2008). Med 

förändringen som skett de senaste åren för flygplatsen menar Graham (2008) att kvaliteten 

flygplatsen uppfyller har blivit en central del av verksamheten för att vara konkurrenskraftig. 

Grönroos (2015) påvisar att upplevelsen av servicens kvalitet är en subjektiv bedömning som 

formas först i interaktion med serviceleverantören i det moment där tjänsten produceras och 

konsumeras. Servicen uppfyller sedan två sidor, vad och hur. “Vad” är det tekniska resultatet 

av tjänsten, det ändamål tjänsten syftar till. På flygplatsen gestaltas det i fysiska attribut som 

möjliggör dess infrastrukturella syfte (parkering, start- och landningsmöjligheter) (Halpern & 

Graham 2013). Den funktionella delen av tjänsten besvarar sedan “hur” tjänsten levereras. 

Båda dessa skapar tillsammans upplevd servicekvalitet och är vitala delar som bör förmedlas 

på ett tilltalande sätt till kunden för att erhålla hög tjänstekvalitet i kundens uppfattning 

(Grönroos 2015). 

 

Vargo och Lusch (2004, 2008) skrev om hela grundsynen för marknadsföring av både tjänster 

och varor. Den försatte fokus kring kunden som aktiv medskapare av värde i alla företagets 
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erbjudanden, där företaget enbart förmår ge kunden de medel som krävs för 

värdeskapandeprocessen men där värde enbart skapas med kundens deltagande. Enligt 

Lovelock och Wirtz (2011) går tjänster och värdeskapande hand i hand då kunden ofta söker 

lösningen på ett problem och väljer att i utbyte mot pengar, tid och insatser få ett bra resultat, 

som kunden förväntar sig ett värde av tjänsten denne konsumerar. Kundens medroll och 

interaktionen med serviceleverantören och dess personal som medaktör kommer i sin tur 

påverka utfallet (Grönroos 2008b). 

  

För att komma närmare en förståelse för kundens upplevda servicekvalitet bör varje 

verksamhet i stora drag initialt besvara följande frågor (Grönroos 2015; Zeithaml et al. 2013; 

Normann 2011): 

-     Vad? (Värde, upplevelser, problemlösning) 

-     Vem? (Delsegment, enskilda kunder) 

-     Hur? (Servicelandskap, leveranssystem, serviceprocess) 

  

Graham (2008) talar främst som sagt om hur servicekvaliteten på en flygplats förändrats 

sedan flygmarknaden avreglerades och lågprisaktörer kom att dominera flera av de regionala 

flygplatserna. För större flygplatser återstår fortfarande problematiken att de tjänar ett brett 

spektrum av flygbolag passagerare i samtliga segment som konsumerar deras tjänster. Andra 

flygplatser tjänar bara ett mer specifikt segment av kunder, samtidigt som vissa är mindre och 

andra större vilket sätter sina begränsningar (Jarach 2001, Halpern 2010). Graham (2008, 

s.108) lyfter då fram funktionella attributer vilket ses som de punkter samtliga flygplatser 

mäter sin servicekvalitet med: Tillgänglighet till informationsdiskar och tavlor, väntetid vid 

incheckning, säkerhetskontroll, tull och i handelsområden, urvalet av butiker och caféer, 

väntetid på bagage samt förflyttning på servicelandskapet. Halpern (2010) påpekar samtidigt 

begränsningen för mindre flygplatser att vara innovativa med sina resurser och möjligheter i 

lika stor utsträckning som större på grund av deras kapacitet och vilja. Anledningen till det är 

bland annat efterfrågan på flygtjänster som är större på de stora flygplatserna. Men oavsett 

storlek och strategiskt fokus är innovativa marknadslösningar och servicekvalitet av stor vikt 

för flygplatserna (Graham 2008; Halpern 2010). 

 

3.3.1 Grunden i servicekvalitet och värdeskapande 

Flygplatser är i grund och botten en tjänsteleverantör, konsumtion av flygplatsens tjänster 

skiljer sig följaktligen mot fysiska varor då konsumtion och produktion sker simultant genom 
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interaktioner mellan flygplatsen, dess resenärer och andra intressenter på servicelandskapet 

(Halpern & Graham 2013). För att förstå grunden i servicekvalitet och i den process 

värdeskapande sker beskriver Grönroos (2008b, 63) tre särdrag för tjänster: 

1, Tjänster är processer som består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. 

2, Tjänster produceras eller konsumeras (åtminstone i någon mån) samtidigt. 

3, Kunden deltar (åtminstone i någon mån) som medproducent i tjänstens 

produktionsprocess.  

Enligt Grönroos (2008b) är kanske den viktigaste insikten just att det är processer, en serie 

aktiviteter där ett antal olika typer av resurser används, ofta i direkt interaktion med kunden, 

på ett sätt som ska lösa kundens problem. Vargo och Lusch (2004, 2008) benämner 

servicelogik som den processen där utbytet mellan två parter och deras gemensamma 

kunskapsutbyte och värdeskapande är en central del i serviceutförandet vilket inte kan 

levereras utan bådas medverkan. Även Hultén (2015) diskuterar begreppet servicelogik och 

utgår ifrån att företag ska främja värdeskapandet i kundens dagliga aktivitet och process 

genom att på olika sätt underlätta dessa processer. Grönroos (2008a) säger parallellt att 

kunden skapar sitt eget värde i alla aktiviteterna denna utför. Där Grönroos (2008b) även 

beskriver servicelogik som ett stödjande i kundens processer där företaget ansvarar för 

kundens aktiviteter med lämpliga processer.  

  

3.3.2 Leverera och utföra värdeskapande i en serviceprocess 

Enligt Grönroos (2008b) erbjuder företag sedermera i grunden alltid en tjänst oavsett vad de 

producerar. Han påtalar att om service innebär att stödja kundernas aktiviteter och processer 

är alla lösningar, vare sig de består av varor, tjänster eller kombinationer av dessa och andra 

komponenter, tjänster som tillhandahålls företagets kunder. Payne et al. (2008) beskriver 

”value co-creation” likt en process vilket involverar leverantören av en tjänst som skapar ett 

värdeerbjudande, kunden som avgör dess värde när varan eller tjänsten konsumeras och 

slutligen det ögonblick när dessa två interagerar. Värdet skapas sedermera i kundens 

värdeskapandeprocesser, i samband med att de konsumerar det erbjudande de köpt. 

Erbjudandet tillgodoser kunden med service och det är den service som kunden uppfattar att 

erbjudandet innebär som skapar värde för dem (Grönroos 2008b). Hultén (2015) benämner 

konsumenten som ”ensamskapare” av värde där företaget erbjuder olika resurser för 

ändamålet att konsumenter i egenhand ska ges möjlighet att skapa värde i samband med sitt 

köp och konsumtion av erbjudandet. Ett argument även Payne et al. (2008) delar och menar 

att kunderna producerar värde självständigt men med stöd av serviceleverantören. Kunder 
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söker sedermera efter lösningar och paket som de kan använda på ett sätt som skapar värde 

för dem (Grönroos 2008b).  

 

Logiskt sett kan inte en värdeskapande process formas om det inte finns en serviceaktör som 

erbjuder möjligheter att skapa värde kunden sedan tar del av (2006; Grönroos & Voima 2012; 

Zeithaml et al. 2013). Grönroos och Voima (2012) förklarar rollen tillhandahållaren, kunden 

samt den gemensamma interaktion dessa skapar i värdeskapandeprocessen mellan producent 

och konsument. Företaget är enligt författarna ansvarigt för produktionen (design, utveckling, 

tillverkning, leverans och processer) vilket genererar potentiellt värde som sedan kunden ska 

omvandla till verkligt värde. För leverantören är det initialt viktigt att förstå kundens 

värdeskapandeprocesser för att sedan implementera hjälpmedel för att nå dit (Payne et al. 

2008). Grönroos (2008b) ser denna process för företaget som en medhjälpare till 

värdeskapande för kunden genom att erbjuda olika värdeskapande attributer. 

 

Ur Grönroos och Voima (2012) studie framhäver de att personalen som en del av 

servicetillhandahållaren kan bidra till det gemensamma värdeskapandet genom att förse 

kunden med information och resurser som denne sedan använder. Servicepersonalen är 

därmed en nyckfull källa till att förutse vilka behov och önskemål kunderna har samt 

möjlighet att anpassa serviceleveransen (Lovelock & Wirtz 2011). Hur personalen bemöter 

kunden samt dess vilja att lösa kundens problem kan då ses som ett bevis på den kvalitet 

tjänsteföretaget ämnar förmedla (Grönroos 2008b) där Lovelock och Wirtz (2011) menar att 

servicepersonalen kan ge företaget en gynnsam konkurrensfördel som är svår att duplicera. 

Det är därför av största vikt för serviceleverantören att uppmärksamma kundernas processer 

att utveckla en fullständig förståelse av var leverantörens erbjudande passar inom kundens 

samlade aktiviteter (Payne et al. 2008).  

 

Med Vargo och Lusch (2004, 2008) studie förändrades förhållning till värdeskapande och 

lyfte fram kundens aktiva medroll. Vid vissa tjänster framhåller Rytting (2006) därför att 

kunder måste vara närvarande, engagera sig och medverka för att tillvarata erbjudandet och 

tillföra värde. Hultén (2015) menar i detta sammanhang att konsumenterna är värdeskapare i 

sig och att ett företag ska ses som värdefrämjare, när det gäller att utveckla olika produkt- och 

tjänsteerbjudanden till konsumenter. Grönroos och Voima (2012) påpekar därför att värde är 

en individuell egenskap, värde för en person betyder inte att det skapar samma värde för 

någon annan. Rytting (2006) beskriver således att kunden gör egna insatser för att på olika 
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sätt tillvarata erbjudandet och dess möjligheter. Kundens värdeskapande kan sedermera ses 

som process med aktiviteter för att uppnå ett specifikt mål med sin handling (Payne et al. 

2008). 

 

Enligt Zeithaml et al. (2013) bör följaktligen alla tjänsteföretagets principer, strategier och 

processer involvera kunden eller implementeras med kunden i åtanke. Med koppling till 

kundens ofrånkomliga medroll poängterar Rytting (2006) att kunden presterar värdeskapande 

insatser både före, under och efter sitt nyttjande av servicen. En individuell kund kan således 

påverkas av andra kunder menar Gummesson (1991) vilket enligt Wilson et al. (2012) 

innebär att kunder kan påverka varandra både positivt och negativt att göra mer eller mindre 

goda insatser i sitt värdeskapande. Skrikande barn, upphov till köer eller annat störande 

beteende ses enligt författarna som hinder för servicekvaliteter i vissa miljöer (Rytting 2006; 

Wilson et al. 2012). En tongivande aspekt av kundens förmåga att skapa värde är därför 

andelen information, kunskap, färdigheter och andra resurser denne kan tillgå och använda 

(Payne et al. 2008). Med koppling till det säger Rytting (2006) att kunden kan ha en 

stödjande medverkan i sitt värdeskapande, där kundens engagemang, tidigare erfarenhet och 

kunskap blir bidragande till värdeskapandet. 

 

Det är slutligen i den gemensamma interaktionen mellan företaget och kunden som 

värdeskapandet sker (Grönroos & Voima 2012) vilket enligt Vargo och Lusch (2008) sker 

tillsammans med kunden där företaget enbart står som medhjälpare för att ge kunden 

möjligheten att skapa sitt eget värde. Payne et al. (2008) framhåller då att alla interaktioner är 

lika viktiga då vissa är mer nödvändiga för att bygga kundupplevelser medan andra är 

centrala för att dra lärdom och skapa gemensamt värdeskapande. 

 

3.3.3 Upplevd servicekvalitet  

Flygplatsens tjänster kan orsaka svårigheter här eftersom den upplevda servicekvaliteten kan 

variera beroende på när, var och hur de levereras och till vem (Halpern & Graham 2013). 

Grönroos (2015) framhåller två komponenter, teknisk och funktionell kvalitet. Vad kunden 

får levererat i sin interaktion med företaget är en viktig komponent av servicekvaliteten, det 

är den huvudsakliga tjänsten kunden söker, en flygresa, en middag eller en hotellvistelse. 

Men eftersom de flesta tjänster involverar någon form av servicepersonal i interaktionen så 

berör de funktionella komponenterna hur servicen levereras, de personliga insatserna i 

serviceinteraktionen samt deras agerande i interaktionen vilket kommer påverka den 
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upplevda servicekvaliteten (Grönroos 2015). I slutändan är det som Grönroos (2015, 94) 

skriver: “Kvalitet är det som kunderna upplever” där Vargo och Lusch (2004, 2008) menar 

att företag enbart kan erbjuda de medel som stödjer konsumtion av servicen. Även Hultén 

(2015) påpekar att när kunderna är delaktiga i olika delar av processen, både som användare 

och resurs, skapar de tillsammans med företaget den serviceprocess som leder till gemensamt 

värde. För att kartlägga servicekvalitet i kundens processer har olika tekniker föreslagits, 

Grönroos (2015) säger att sådana tekniker är nyttiga initialt att utgå ifrån för att skaffa en 

uppfattning om vilka områden som uppfyller god kvalité och vilka serviceprocess som inte 

gör det.  

  

Payne et al. (2008) lyfter fram processkartläggning, kundens aktivitetscykler och ”service-

blueprinting” vilket kan användas som kartläggningen för att finna möjligheter, identifiera 

svaga punkter, förbättra serviceleveransen och för att kunna ändra i processflödet. Författaren 

framhåller vissa tekniska genomslag vilket har förändrat hur tjänsteföretaget interagerar med 

kunden i dess värdeskapande. Att leverera service som utlovat är ofta i kontrollen hos 

servicepersonalen vilket även innefattar självserviceautomater som ett verktyg för att 

påskynda kundens processer och samtidigt frigöra servicepersonal till andra ändamål 

(Grönroos 2008b; Wilson et al 2012). Vidare menar författarna att tjänsteföretag bör ständigt 

se efter möjligheter till värdeskapande baserat på kundens preferenser och livsstil vilket på 

senare tid visar att kunder söker mer individuellt värdeskapande. Där Rytting (2006) 

aktualiserar kundens eget engagemang som en del av sitt värdeskapande med hjälp av 

självbetjäning. 

 

Vad som påverkar den upplevda servicekvaliteten från kundens perspektiv är personliga 

behov, word-of-mouth, tidigare erfarenhet samt förväntningar. Från tjänsteleverantörens 

perspektiv försöker de påverka den upplevda servicekvaliteten från motsatt håll med 

stödjande processer, extern kommunikation vad tjänsten innebär, förmågan att påverka 

förväntningen samt den vitala serviceinteraktionen (Grönroos 2008b, Zeitahml et al. 2013; 

Grönroos 2015).  
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3.4 Den teoretiska referensramens inramning  

Arenan där tjänstemarknadsföring utspelar sig utgör alltjämt grunden för interaktionen mellan 

kund och serviceleverantör då tjänsten konsumeras och produceras. Som en förlängning av 

detta har grundläggande attributer i tjänstemarknadsföring vävts samman för att lyfta fram 

hur kundens egen medverkan påverkar servicekvaliteten och i vilken utsträckning 

tjänsteleverantören förmår att påverka kunden i dess processer. När kunden tar del av 

företagets erbjudande på servicelandskapet krävs således dennes medverkan. Det är i detta 

hänseende oundvikligt att undvara människans fem sinnen i dagens tjänstemarknadsföring i 

någon form. Följaktligen torde den implementeras som en naturlig del av samtliga 

marknadsaktiviteter tjänsteaktören förmedlar till kunden. Det har tidigare påvisats tydligt 

sinnesmarknadsföringens inverkan på kundens upplevelse i dess interaktion med 

servicelandskapet och vilka effekter de bär med sig. Aktuella studier har samtidigt påvisat 

flygplatsens förändrande roll och ställning gentemot resenären varpå de funktionella 

dimensionerna i servicelandskapet inte är tillräckliga för att attrahera dagens resenärer, de 

söker alltjämt mer av flygplatsen. Sinnesmarknadsföring som koncept har därmed påvisats 

vara ett effektivt verktyg och komplement för att tilltala konsumenter som vistas på ett 

servicelandskap.   

 

Vi kommer följaktligen inte behandla all den teori som presenterats då vissa områden istället 

bidrar med att ge en helhetsförståelse för hur olika principer samverkar i denna process. Vi 

har valt att demonstrera vår analys inom det studerade området utefter dessa principer där de 

gemensamt, i olika grad, formar resenärens totala upplevelse på flygplatsen som en central 

del i modellen. Vi väljer att lyfta fram servicelandskapets utformning, servicekvalitet och 

sinnesmarknadsföring som bundna komponenter till varandra då de samspelar i processen att 

skapa fler belåtna resenärer. Modellen som föreslås kan sedan med fördel appliceras på 

liknande servicesektorer:  
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4 Teoretiskt och empirisk analys 
I detta kapitel introducerar vi för första gången vår empiriska undersökning som samtidigt 

knyter samman med den teoretiska referensramen. Denna sammankoppling ligger till grund 

för att nå fram till en gemensam förståelse för flygplatsen som servicelandskap och hur 

sinnesorienterad marknadsföring kan gestaltas i den miljön. Som ett led i förståelsen har 

även diskussioner om värdeskapande och passagerarprocessen analyserats för att finna 

perspektiv på området. Nedan presenteras kortfattat de personer som har hjälpt oss i denna 

process genom djupintervjuer samt deras arbetsroller: 

 

Djupintervjuer: 

Axelsson, Ulf   - VD, Växjö Småland Airport (2015-12-01) 

Kowal Lindbäck, Anna - Marknadschef, Luleå Airport (2015-12-02) 

Lagerlöf, Karin - Marknadschef & Affärsutvecklare, Kalmar Öland 

Airport (2015-12-01) 

Lindkvist, Theresia  - Affärsutvecklare, Sälj- & Marknadskoordinator, 

Ängelholm Helsingborg Airport (2015-12-03) 

Persson Gripkow, Michael  - Tidigare marknadschef på Swedavia (2015-12-04) 

Weihart, Brett  - VD, Scandinavian Mountains Airport AB & 

Regional Airport Partners (2015-12-07) 

 

Fokusgrupp: fem respondenter benämnda; A, B, C, D, E (2015-12-15) 

 

Rubrikerna i kapitlet bygger på det empiriska material som lyfts fram och struktureras 

därmed därefter. Följande rubriker utgör den övergripande formalia med tillhörande 

beskrivning om området som skildras: 

4.1 Flygplatsen som servicelandskap behandlar hur flygplatsens vitala funktioner förhåller 

sig till de intressenter den huserar och vilken effekt servicelandskapet fyller i den 

servicemiljön. 

 

4.2 En sinnesresa på flygplatsen skildrar olika sinnesuttryck som ger avtryck i resenärens 

medvetande samt hur det samspelar med den totala upplevelsen i servicemiljön. 

 

4.3 Kosmopolitens Kapell framställer flygplatsen som världsmedborgarens mecka under 

vilket resenärens värdehöjande processer skildras ur olika behovsprinciper.  
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4.1 Flygplatsen som servicelandskap 
4.1.1 Passagerarprocessen - “Snabbt, enkelt och smidigt” 

Grönroos (2008b) menar att om service innebär att stödja kundernas aktiviteter och processer 

är alla lösningar tjänster som tillhandahålls företagets kunder. Som ett led i den förändring, 

som påtalas av bland annat Graham (2008), i skiftet för marknadsföring av flygbolagens 

tjänster och erbjudande har resenärens upplevelse av sin vistelse på servicelandskapet 

aktualiserats. Persson Gripkow påtalar som en reaktion till det den förändring som Swedavia 

gjorde under hans verksamma tid: 

”Vår resa handlar väldigt mycket om under de här fyra åren jag var på plats att gå från 

infrastrukturleverantör till att bli ett modernt serviceföretag.”  

– Michael Persson Gripkow (2015-12-04) 

  

Servicelandskapet och dess förmåga att skapa värde och kvalitet för resenären som vistas i 

miljön blir därför centrala principer för moderna flygplatser. Den förändring som Persson 

Gripkow talar om har även Graham (2008) lyft fram som en naturlig följd av att 

marknadskrafterna förändrats, flygmarknaden avreglerades och lågprisaktörer tog en allt 

större ställning. För att befästa sin position på den nordiska flygmarknaden framhåller 

Persson Gripkow att de från Swedavias sida arbetade med att förbättra olika komponenter 

inuti flygplatsen för att tilltala resenären och därmed skapa konkurrensandelar gentemot de 

övriga nordiska ländernas flygplatser. I det hänseendet ser vi att marknadspositionen för 

flygplatserna har skiftat, från en ganska skyddad ställning som infrastrukturell enhet till ett 

idag modernt serviceföretag gentemot resenären som tjänstekonsument. Flygplatsen har 

därmed fått anpassa sina aktiviteter för att kretsa mer kring kunden och tilltala denne som ett 

led i att understödja dess processer och aktiviteter. Något som bekräftas av Payne et al. 

(2008) som menar att det är av största vikt för serviceleverantören att uppmärksamma 

kundernas processer att utveckla en fullständig förståelse av var leverantörens erbjudande 

passar inom kundens samlade aktiviteter. Som föreslagit bör därmed varje verksamhet kunna 

besvara: “Vad?”, “Vem?” och “Hur?” för att komma närmare en förståelse (Grönroos 2015; 

Zeithaml et al. 2013; Normann 2011), alltså vad som tillhandahålls, vem som tjänas och hur 

det görs på bästa sätt. I diskussion med våra respondenter framgår att de ofta tjänar olika 

resenärstyper vilket i sin tur påverkar hur resenären söker olika tjänsteerbjudanden och 

attributer ur servicelandskapet. Gemensamt är däremot “vad” vilket är flygplatsen som 

transportarena, de som vistas på flygplatsen ska förr eller senare kliva ombord och flyga till 
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en annan destination. Den grundläggande funktionen blir därför att underlätta 

passagerarprocessen. 

Passagereprocessen som löper från att du kör in till flygplatsen, (…), tills att du parkerat och 

sen gått igenom olika steg: incheckning, genom security, sen ut till själva flygplanet då. Det 

är klart det finns vissa moment mer viktigt än andra beroende på vad det är för flygplats. 

- Brett Weihart (2015-12-07) 

  

Under den processen som Weihart beskriver vistas resenären följaktligen på flygplatsens 

servicelandskap och ses som en tjänstekonsument. För en resenär är denne beroende av 

flygplatsen som servicetillhandahållare för att kunna resa samtidigt som denne spelar en aktiv 

medroll och kan påverka sin egen upplevelse och ska därför ses medproducent och 

värdeskapare när de använder alla flygplatsens varor eller tjänster menar Hultén (2015).  Det 

svåra är följaktligen att lokalisera vad den specifika kunden söker och hur det kan 

understödjas. På Stockholm Arlanda var huvudmålgruppen enligt Persson Gripkow “den 

aktive kosmopoliten”, världsmedborgaren, den moderna världsresenären. Den 

resenärsbeskrivningen skiljer sig sedan naturligtvis när vi talar med regionala flygplatser som 

tillhandahåller mycket färre avgångar och resenärer vilket till största del är affärsresenärer 

som enbart trafikerar inrikeslinjer. Grönroos (2008b) beskriver grunden i servicelogik som ett 

stödjande i kundens processer där företaget ansvarar för kundens aktiviteter med lämpliga 

processer. Precis som Weihart påpekar kan olika moment skilja sig beroende på flygplats där 

Lindkvist parallellt framhåller att alla resenärer har olika behov vilket försvårar 

servicelogiken för flygplatsen. I samtal med respondenterna skiljer sig därför deras syn på 

resenären och vilket som är dennes värdeskapande processer av rimliga skäl. 

”Jag tror att alla resenärer söker olika saker, men fortfarande vill man ha det här enkla och 

smidiga.” – Theresia Lindkvist (2015-12-03) 

 

Oavsett storlek och segment är det enligt denna bedömning av största intresse för flygplatsen 

att utformas på ett sätt som understödjer den aktuelle resenären i dennes resa. Servicemiljöns 

layout och funktionalitet är därför särskilt viktig enligt Zeithaml et al. (2013) eftersom det ska 

uppfylla kundens specifika behov och ändamål. En av beståndsdelarna i Bitners modell 

(1992) är rummets layout och funktion vilket får en central roll för flygplatsens 

servicelandskap. Ett grundläggande karaktärsdrag som genomsyrar hela passagerarprocessen 

för samtliga av de tillfrågade flygplatserna lyfts fram ideligen men påpekas av Lindkvist på 

ett illustrativt sätt: 
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”Enkelt och smidigt, alltså jag kommer nog säga det 15 gånger men det ska vara enkelt och 

smidigt”. – Theresia Lindkvist (2015-12-03)  

Funktionaliteten är jätteviktig för flygplatsen, smidiga, enkla, effektiva flöden, det ska vara 

enkelt att ta sig igenom från säkerhetskontrollen ut till “airside” samtycker Kowal-Lindbäck. 

Lagerlöf är enig och framhåller att funktionalitet är det viktigaste för flygplatsen. Funktionen 

från dess att resenären anländer tills den är iväg måste flyta. Sen är det så att servicen och 

butiker naturligtvis är viktigt men Lagerlöf påpekar ändå att det kommer som nr. 2. Kowal-

Lindbäck och Lagerlöf framhåller då parallellt med varandra att deras uppgift är att 

upprätthålla ett fungerande flöde, det måste vara smidigt och tydligt för resenären så det 

upplevas så enkelt som möjligt. Resenären ska inte uppleva att det blir några stopp eller blir 

nervös när denne anländer till flygplatsen utan att det flyter på. 

  

Vi kan därmed se tendenser att flygplatsens huvudsakliga uppgift upplevs vara att skapa 

enkla, smidiga flöden som genererar en snabb förflyttning genom servicelandskapet. Vilket 

bekräftar Chang et al. (2003) som framhåller att flygplatser är väldigt beroende av en 

välutformat fysisk miljö, detta för att kunna upprätthålla tjänster och ge en god 

servicekvalitet. För att reducera de negativa effekter som köer och väntetider har på kunder 

menar Kurtz och Clow (1998) att göra förändringar i servicelandskapet så att antalet 

människor som befinner sig miljön minskar är en användbar strategi. Avgångshallen blir 

speciellt viktig då första antydan till köbildning kan skapas vid incheckning, speciellt om det 

är flera avgångar som avgår samtidigt påpekar Kowal-Lindbäck. Att ha en fingertoppskänsla 

för att bemanna och optimera servicelandskapet under dessa passagerarströmmar lyfter 

Weihart fram som nyckeln till motverka köbildning. Flygplatsen i Luleå, Kalmar och 

Ängelholm har samtliga nyligen genomgått ombyggnationer där stort fokus kretsat kring att 

göra avgångshallen till en mer flödeseffektiv yta genom att bredda eller bygga bort hinder. 

Persson Gripkow tar parallellt upp ett par parametrar som stoppar upp: incheckning, lämna 

bagage, stå i kö till säkerhetskontroll och hur långt man får gå på en flygplats. Som ett led att 

förbättra passagerarflöden på servicelandskapet utfördes det på Luleås flygplats 

flödesberäkningar inför ombyggnationen för att analysera kundens processer och finna vilka 

delar ur servicelandskapet som behövdes omorganiseras berättar Kowal-Lindbäck. Vilket likt 

Payne et al. (2008) framhåller är goda verktyg för att finna möjligheter och svagheter för att 

förbättra och ändra serviceleveransen i processflödet. 
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4.1.2 Skyltning & information – ”Gå till gate!” 

Som ett led i denna process bistår Bitners (1992) andra dimension, skyltar, symboler och 

artefakter, servicelandskapets funktionalitet, vilket ska instruera och underlätta för 

konsumenter. Ulf Axelsson framhåller då att: “det är vi som ska underlätta för passageraren 

att det ska gå så smidigt som möjligt.”. För att understödja passagerarens rörelse i 

servicelandskapet föreslår även Mossberg (2015) skyltar som ett redskap vilket hjälper 

konsumenter att navigera inom ett servicelandskap. Enligt Kowal-Lindbäck bör därför 

flygplatsen sträva efter att utformas på ett sådant sätt att en tydlig överblick på flygplatsen 

erhålls, mycket ska vara självskrivande för kunden för att självmant se vart denne ska ta 

vägen på en gång. Synen är följaktligen det mest framträdande sinnet som resenären använder 

sig av för att orientera inuti flygplatsen, du ser skyltar och vart du ska gå vilket bör vara 

tydligt. Vilket stöds av Zeithaml et al. (2013) som menar att välplacerade skyltar i en 

servicemiljö kan minska både kö och stressfaktorer. Kowal-Lindbäck menar således att 

resenären per automatik ska se vart den ska gå någonstans för att underlätta flödet genom 

flygplatsen.  

  

På stora flygplatser är det mer av en utmaning påpekar Weihart. Åker man till Frankfurt eller 

en annan stor flygplats kan folk bli nervösa att de inte hittar, på Växjö Småland Airport hittar 

man ju för det är så pass litet säger Axelsson. Lindkvist betonar att det ska vara enkelt att 

hitta, man ska inte behöva komma i den situationen att man känner sig osäker, det är förenat 

med stress och nervositet vilket flygplatsen vill motverka. Mowen (1990) menar på att 

konsumenter i hög grad blir påverkade av servicemiljöns layout, vilket har en inverkan på 

deras agerande i servicelandskapet. Författaren betonar även kundens rörelsemönster och 

menar på att tydliga gångar i en omgivning kan styra kundernas rörelse på ett bättre sätt. Det 

speciella för flygplatsens servicelandskap i detta fall är att trafikal skyltning är unisont för 

alla Sveriges flygplatser och regleras av svensk standard enligt Lindkvist. Den är väldigt 

standardiserad i branschen överlag tillägger Weihart. Vilket föranlett till den något ikoniska 

skyltning som är starkt igenkännande för resenären och ter sig liknande på olika flygplatser 

runt om i landet men som samtidigt begränsar möjligheten för flygplatsen att vara kreativ 

med skyltningen.  

”På en flygplats kan man vara innovativ inom vissa gränser så att säga, man får aldrig gå 

utanför säkerhetsområden.” – Theresia Lindkvist (2015-12-03) 
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Enligt Persson Gripkow kan du däri aldrig beblanda kommersiella skyltar med de trafikala, 

det skulle skapa total förvirring. Skyltningen bör ha en trafikal aura menar han där Lagerlöf 

påtalar att passageraren ska känna att det stiger in i en flygplats och vet vad det innebär. 

Axelsson ser parallellt mer och mer användning av pictogram-skyltar, en bild som ska kännas 

igen av resenären som även kan förtydliga budskapet. För att påvisa platsens mening, normer 

och följdriktigt beteende används symboler samt artefakter påvisar Bitner (1992). Trots 

flygplatsens grundliga planering av skyltning på servicelandskapet ventilerar fokusgruppen 

starka åsikter angående skyltningen som råder på en del flygplatser de besökt. Störst kritik får 

utländska och främmande flygplatser som de inte är vana att vistas i, där ökar stressfaktorn 

och speciellt om de ska mellanlanda. Både fokusgrupp och respondenter diskuterar parallellt 

att det på mindre flygplatser är ganska givet vart man ska ta sig men där det på de större 

skapas oro och stressbeteende vilket bör bemöts med tydligare direktiv. 

 

Fortsättningsvis ger fokusgruppen uttryck för att sakna bättre information kring de utbud 

flygplatsen erbjuder. En karta som visar utbudet eller vad som finns efter säkerhetskontrollen. 

De säger framförallt att en stor källa till missnöjdhet är om de väljer att gå igenom 

säkerhetskontrollen för att sedan visa sig att det inte finnas någonting som erbjuds där. Ett 

beteende även Axelsson observerat: ”När man kommer till en flygplats så vill man gå igenom 

säkerhetskontrollen så fort som möjligt vilket är väldigt konstigt för då är du definitivt 

inlåst.” Utanför är rörelsefriheten mycket större. Det betonas dock i fokusgruppen att man 

gärna vill sitta där skärmar är synliga om förseningar skulle ske. ”Jag hade inte fått ro om jag 

sitter någonstans där jag inte ser något” (Respondent C, 2015-12-15). Vilket bekräftar att 

många fortfarande känner oron att missa sitt flyg och känner sig bekväma först vid gate och 

skyndar sig igenom säkerhetskontrollen. Vilket likt Mossberg (2015) som menar att påtaglig 

irritation förekommer hos kunden när orsaken till väntan inte framförs, detta skapar även 

känsla av maktlöshet för kunden.  

 

Ett annat sätt att bemöta och hantera köer och minska oro är att använda sig av kövärdar, 

detta sker vanligtvis på flygplatser i ankomsthallar (Mossberg 2015). I Bitners (1992) är 

interaktionen med servicelandskapet, men även med personal och andra på landskapet, det 

som skapar den totala upplevelsen. Som passagerare vill man ha ett enkelt flöde, man vill inte 

köa för mycket och det ska vara bra service och trevliga människor påpekar Axelsson. 

Gustafsson (2014) antyder då att människors upplevelser och beteenden är starkt påverkade 

av den fysiska miljön, men att den totala upplevelsen av atmosfären även rymmer kunder, 
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personal, samt de produkter som säljs. Persson Gripkow framhåller samtidigt att den moderna 

resenären står på två ben, dels söker den mental komfort och kontroll, möjligheten att styra 

sin egen resa vilket handlar om trygghet, sedan att miljön är ren, hel och fräsch och slutligen 

att man får ett trevligt bemötande. Något som fokusgruppen ger gehör för och säger: ”En sak 

som jag tycker är bra är att ha en person som finns vid incheckningsdiskar mitt i golvet. För 

det ger nog väldigt många resenärer en slags trygghet, att ha en person här som kan hjälpa 

mig hela vägen in.” Kowal-Lindbäck ser det följaktligen som ett sätt att skapa trevlig 

atmosfär, genom ett trevligt bemötande inger det en trygghetskänsla där passageraren känner 

sig säker vilket är jätteviktigt. Vilket speglar Grönroos och Voima (2012) som framhäver 

personalen som en nyckfull källa till att förutse vilka behov och önskemål kunderna har samt 

möjlighet att anpassa serviceleveransen, vilka kan förse kunden med information och resurser 

som denne sedan använder.  

 

4.1.3 Flygplatsens atmosfär 

Den tredje dimensionen ur Bitners modell (1992) skildrar omgivningens atmosfär vilket 

inkluderar faktorer så som musik, ljus, färg och doft. Miljön i servicelandskapet påverkar 

bevisligen enligt Bitner (1992) både personal och kunder på ett medvetet psykologiskt och 

emotionellt sätt. Mossberg (2015) framhåller därför att finns många faktorer som påverkar 

människors reaktioner och beteende i servicelandskapet. Flera av respondenterna ger uttryck 

för att flygplatsens främsta egenskap är säkerhet, något som ska infria trygghet och harmoni 

för stressade och flygrädda resenärer betonar Lindkvist. Axelsson framhåller med detta att 

passageraren ska känna sig bekväm när den vistas på flygplatsen, det gäller inte minst för de 

som är flygrädda som har ett väldigt ängsligt sinneslag vilket påverkar dennes agerande och 

upplevelse av servicelandskapet. Persson Gripkow menar att det ska vara en välkomnande 

atmosfär där man ska känna sig välkomnad och väntad vilket även Lagerlöf samtycker och 

menar att atmosfären ska vara lugnande för att resenären ska känna sig väl omhändertagen. 

Persson Gripkow beskriver basfunktionerna i flygplatsmiljön, att det i botten är enkla och 

smidiga flöden men också att det ska vara rent, helt och fräscht.  

“Det är basfaktorer, det bygger inget varumärke. Det ska bara finnas där, men finns det inte 

där raserar ett varumärke. Det är ungefär som grunden i ett hus, finns inte grunden där så 

kan inte taket vara på.” – Michael Persson Gripkow (2015-12-04) 

 

Mossberg (2015) framhåller då att konsumenters känslomässiga sinnesstämning påverkas av 

omgivningen, vilket kan leda till ökad eller minskad tillfredsställelse. Weihart berättar att vid 
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bedömning av flygplatser i sin helhet har renlighet stor inverkan på resenärens upplevda 

tillfredsställelse. Där de med dålig renlighet snabbt halkar efter. Även Axelsson påpekar att 

flygplatsen inte får ge ett “sjabbigt” intryck då det kan påverka resenärens sinneslag och 

reseupplevelse. I fokusgruppen uttrycks att en flygplats som de önskar komma till ska vara 

”clean”. På Stockholm Arlanda hade de stora flygplatserna i Norden passerarat dem vad 

gäller kundnöjdhet och då såg man renlighet och just toaletter som två åtgärder som hade en 

inverkan på kundnöjdheten. Persson Gripkow berättar att i den tuffa konkurrens som råder på 

flygmarknaden ses kundnöjdhet som en konkurrensparameter, då det i slutändan dessutom 

skapar kommersiella intäkter. Blodgett och Wakefield (1996) instämmer och framför att en 

tilltalande miljö resulterar i att kunder stannar en längre tid samt ökar köpbenägenheten. 

Gobé (2009) framhäver även att servicelandskapet bör ge uttryck för en lekfull miljö som är 

både underhållande och tilltalande. Kowal-Lindbäck uppmanar därför att göra något 

annorlunda i servicelandskapet, att genom utställningar och händelser ge resenären en 

upplevelse de kan lära sig något. Vilket även Persson Gripkow uppmuntrar till där flygplatsen 

är en del av ”the learning journey”, vilket inte bara förser resenären med en caffé latte i 

magen eller vodka i påsen utan även ett frö av kunskap som de kan berätta för andra som en 

del av upplevelsen. Grönroos (2015) knyter likt Persson Gripkow samman kundnöjdhet som 

en följd av en god upplevd servicekvalitet i den fysiska omgivningen, servicelandskapet, som 

en del där interaktionen sker men framhåller dock: 

”Fixar man inte basfaktorerna så skulle aldrig den aktive kosmopoliten ta åt sig utav snygga 

fräscha restauranger, coola butiker, eller en härlig atmosfär …” 

 – Michael Persson Gripkow (2015-12-04) 

 

Att jobba men en flygplats handlar dels om kommersiella flöden men också om serviceflöden 

och operativa flöden. Det handlar hela tiden om att de måste gå i balans, du kan inte bygga 

bort de operativa flödena med restauranger och butiker för att skapa en tilltalande miljö så 

inte folk kan passera vilket skapar kö betonar Persson Gripkow. Det är sedermera en balans 

man måste göra utifrån hur stora kommersiella intäkter man tror man ska få om man bygger 

mer restauranger och butiker relativt hur stor kundnöjdhet det är av att vara öppet och luftigt. 

Men han påtalar parallellt att det aldrig går att tumma på den operativa ytan. Det finns regler 

och säkerhetsbestämmelser från flygplatsmyndigheter som reglerar det. Om man öppnar upp 

och låter det operativa vara lite större skapar det större kundnöjdhet då utrymmet skapar 

smidiga flöden samtidigt som kommersiella intäkter kan gå förlorade. Countryman och Jang 
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(2006) menar att om lokalens utformning leder till mindre hinder som köer eller trängsel ger 

det fler nöjda kunder och ett positivt intryck av företaget. 

 

4.2 En sinnesresa på flygplatsen 

Lindstrom (2005) och Hultén (2015) benämner sinnesmarknadsföring som ett medvetet sätt 

för företaget att dra nytta av människans fem sinnen i sin marknadsföring för att skapa ett 

större värde för kunden. Vi finner tydliga spår från våra respondenter att de redan framtagit 

principer där sinnena tillämpas i flygplatsernas servicelandskap men att det inte alltid finns en 

direkt uttalad sinnestrategi. Lindkvist poängterar att de indirekt arbetar med de olika sinnena 

hela tiden men är inget som finns nedskrivit; ”Det finns ett aktivt val i allting vi har gjort, allt 

från möbler till färgsättning, till väggar och det ser likadant ut överallt” (Theresia Lindkvist 

2015-12-03). Hultén (2015) belyser att målet med sinnesmarknadsföring är att stimulera alla 

fem sinnena samtidigt som ett medvetet sätt för företag att skapa ett mer tilltalande 

servicelandskap vilket infriar starkare upplevelser och större konsumentvärde. Likt det 

berättar Persson Gripkow att de med ”The Climate Portal” ville frambringa en lustfylld 

reseupplevelse som sedan iscensattes på Stockholm Arlanda flygplats. Han berättar att tre 

kuber placerades ut på flygplatsen där resenären stimulerades genom flera sinneslag som en 

möjlighet att uppleva olika länder och städer inne i kuben. Resenären fick bland annat 

uppleva en 45 gradig ökenhetta i Dubai samt ett minusgradigt Kiruna med blåsande isvindar. 

”Resenären fick en förnimmelse utifrån de fem sinnena, hur det kändes att vara på 

destinationen” (Michael Persson Gripkow 2015-12-04). Vidare berättar Persson Gripkow att 

installationen fungerade som en drivkraft för att få resenären att komma tidigare till 

flygplatsen och samtidigt skapa reslust till dessa nya destinationer. För att få en tydligare 

förståelse för hur de kan tillämpas ytterligare går vi nu in mer djupgående för varje sinne. 

 

4.2.1 “First impression last...” 

Synsinnet är det mest dominerande av samtliga sinnen (Lindstrom 2005; Ackerman 1990) 

och är följaktligen det sinnet som mest påverkar vår varseblivning av nya miljöer samt 

interaktioner. Inledningsvis lyftes det fram att flygplatsen ofta är det första intrycket 

resenären får av ett nytt land och vad de kan förvänta sig av sitt besök och samtidigt den 

första kontakten med omgivningen inuti flygplatsens fysiska miljö (Jeon & Kim, 2012; 

Castro & Lohmann 2014). Weihart ställer sig i förbindelse med det kritisk till att så få av de 

regionala flygplatserna inte tydligare markerar sitt ursprung och den miljö som resenären 

möts av när denne kliver in på flygplatsen. “First impressions last...” som Persson Gripkow 
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framhåller illustrativt. Det är därför enligt Hultén (2015) och Ackerman (1990) som vi 

framförallt genom synen värderar och uppfattar den omgivande miljön. Det första intrycket 

hos resenären blir därför avgörande för den efterföljande upplevelsen av flygplatsen vilket 

styrks av Mossberg (2015) som menar att intrycket av miljön påverkar resenärens attityd 

samt förväntningar på verksamheten. Grönroos (2015) framhåller då att kunder känner in den 

fysiska omgivningen i förbindelse med andra aspekter ur servicemiljön vilket understödjer en 

positiv upplevelse i serviceprocessen. Som en del i den utvecklingen pratar Persson Gripkow 

om den fysiska omgivningen och det intryck man får av att kliva in i avgångshallen. Han 

påtalar att det ska vara en välkomnande känsla och en lugn atmosfär. Lindstrom (2005) säger 

att det är främst genom synen konsumenter upptäcker företaget eller varumärket och Hultén 

(2015) betonar betydelsen att använda sig av visuella strategier för att särskilja sig mot andra 

konkurrenter. Likt detta betonar Kowal-Lindbäck, Lagerlöf, Axelsson, Weihart och Persson 

Gripkow att ett servicelandskap med tydlig anknytning till regionen där flygplatsen är 

lokaliserad ger en unik servicemiljö och förhöjer resenärers upplevelser. “Du ska veta att du 

kommer till den här regionen när du landar hos oss” framhåller därmed Kowal Lindbäck 

(2015-12-02). 

”Vi vill förmedla Småland, så vi försöker Smålandifiera flygplatsen”  

(Ulf Axelsson 2015-12-01). 

 

Som ett bevis påtalar Axelsson att älgen som står direkt utanför terminalbyggnaden 

uppskattas av framförallt tyska turister. Lagerlöf anser att den regionala aspekten ska 

genomsyras i allt på flygplatsen därav även i färgsättningen. Kowal-Lindbäck är inne på 

samma spår och berättar att orangea inslag används på flygplatsen vilket ska förknippas med 

hjortron.“...Det skulle vara jättetokigt att ha bilder på jordgubbar när vi har hjortron som är 

ett bär härifrån, det är klart vi lyfter fram hjortron” (Anna Kowal-Lindbäck 2015-12-02). 

Lin (2004) och Eiseman (1998) påstår att färger är en stark visuell komponent i en 

servicemiljö, i synnerhet när det kommer till inredning. Samtliga respondenter påvisar en 

tanke kring material och färgval vid flygplatsens servicelandskap, där de flesta har en 

utformad grafisk profil. Lagerlöf menar att användandet av tydliga färger med kontraster gör 

att symboler syns bättre där Kowal-Lindbäck påtalar att färgsättning genom flygplatsens 

processflöden utifrån de fyra årstiderna; vinter, vår, sommar och höst tydliggör olika sektorer 

i servicelandskapet. Lin (2004) menar att en variation av färger kan stimulera till olika 

personliga sinnesstämningar och känslor. Likt detta tror Lagerlöf att man kan lugna ner 

intryck genom färgsättning. Vad som däri är passande färger på en flygplats säger Persson 
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Gripkow beror bland annat på kulturen. Han belyser neutrala färger samt träinslag där de 

kommersiella budskapen får tala. Likt detta säger Lagerlöf att jordnära och lugna färger är 

passande i flygplatsens servicemiljö vilket även Lindkvist betonar men samtidigt påpekar att 

pastellfärger såsom neongrönt skulle bli alldeles för skrikigt. Enligt Mossberg (2015) kan 

kalla färger som blått göra människor lugna och harmoniska medan den röda färgen anses 

vara en varm färg som medför en stigande upphetsningsgrad. Den blå och svarta färgen anses 

unisont vara vanligt förkommande som basfärger vid färgsättning av en flygplats enligt 

respondenterna. I motsats till detta påpekar Weihart att det inte är så vanligt att använda röda 

och vita färger inne på en flygplats.   

 

Flera av respondenterna framhåller vikten kring flygplatsens ljussättning vilket Mossberg 

(2015) bekräftar och menar på att miljön påverkas av ljusets stryka, där ett svagt ljus ger en 

mer behaglig och avslappnad miljö jämfört med ett stark ljus. Lindkvist påpekar däremot att 

det inte kan vara alldeles för mörkt och “cosy” på en flygplats, det måste fortfarande vara 

enkelt och tydligt att se. Hon anser att ljussättningen ska vara mysig men tydlig. Det blir 

därför en balans mellan tydlighet och energibesparing vilket är ett återkommande ämne. 

Lindkvist och Lagerlöf berättar parallellt att de följaktligen försöker styra ljussättningen 

samtidigt som de sparar energi utan att förlora tydligheten genom att släcka ner i vissa 

miljöer när det inte är några människor där. Lin (2004) och Ching (1996) säger att 

ljussättningen påverkar konsumenters uppfattning av miljön vilket Kowal-Lindbäck lyckats 

frammana med norrbottniska inslag vid val av ljussättning på flygplatsen: ”Under vår 

skywalk upp till säkerhetskontrollen har vi olika ljussättningar eller det skiftar i olika färger 

och då har vi norrsken, höst, vinter och vår.” - Anna Kowal Lindbäck (2015-12-02) 

 

4.2.2 Silent airport?  

På en flygplats förekommer det naturligt ljud i form av utrop och information vilket har en 

betydande roll för arbets- och säkerhetsrutiner benämner flera av våra respondenter. Därav 

finner de att det finns ett visst hinder att tillämpa andra ljud eftersom det skapar en barriär där 

viktiga meddelande inte framförs lika tydligt. Ackerman (1990) menar att vi är beroende av 

ljud för att kunna tolka saker och ljudet har en effekt på vårt sinnesintryck samt ger uttryck åt 

världen omkring oss. Persson Gripkow förklarar att man generellt vill reducera ljud på 

flygplatsen eftersom ljud stressar. På en ”silent aiport” kan musik inte vara så hög eftersom 

utrop ska höras säger Kowal-Lindbäck vilket även Lindkvist betonar då annan viktig 

information inte får störas av andra ljud. En ljudstrategi handlar därför inte enbart om att 
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bidra med ljud i en serviceprocess enligt Hultén (2015), det kan även handla om att eliminera 

störande och obehagliga ljud för konsumenten. Vid hantering av störande och höga ljud på 

flygplatsen lyfter Weihart och Persson Gripkow fram byggnationens utformning som ett sätt 

att förhindra stökiga ljud. Det finns väldigt tilltalande isoleringsmaterial idag säger Lagerlöf, 

där man kan skapa passande mönster och färger i enighet med flygplatsen. Lindkvist påpekar 

att isoleringsplattor på väggarna samt mattor på golven vid säkerhetskontrollen kan vara 

fördelaktigt eftersom det förekommer mycket ljud som är störande för både för resenärer 

samt personal. 

 

Hui et al. (1997) och Krishna (2010) menar att musik är effektivt verktyg i ett 

servicelandskap för att minimera de negativa konsekvenserna samt skapa en trevligare 

stämning vid en lång väntetid. Likt detta belyser Lagerlöf att hon personligen tror att musik 

kan vara trevligt och kan få väntetiden att kännas lite kortare, men betonar att det inte är 

genomgående för alla. Likt detta resonemang framhåller Mossberg (2015) att sysselsätta 

kunderna på varierande sätt medan de väntar gör att väntetiden upplevas kortare. 

“Om man har något att lyssna på, något att titta på eller något att göra så går ju tiden oftast 

snabbare känns det som” - Karin Lagerlöf (2015-12-01) 

 

Detta diskuteras även ur ett konsumentperspektiv där respondent A framhåller att det vore 

härligt med musik som sprider glädje men understryker samtidigt att det kan vara olämpligt 

att tillämpa om det skapar stress eller medför att folk missar säkerhetsutrop. Respondent E är 

inne på samma spår och visar en tveksamhet att tillämpa ljud på en flygplats. Vidare betonar 

denna respondent att det hade kunnat vara mysigt och det kanske skulle kunna gå att stanna 

musiken för att sedan göra utrop. ”Ja som på radion när det är något trafikprat” 

(Respondent A 2015-12-15). Respondent D påtalar den stämningsmusik som finns på 

shoppingcenter och menar att musiken sänks lite när meddelande ska framföras. Detta skulle 

även kunna fungera på en flygplats menar fokusgruppen som samtidigt betonar att det ska 

vara lugn och fridfull musik som spelas. 

 

Hui et al. (1997) säger att i ett servicelandskap får konsumenter ta del av olika 

ljudkomponenter som påverkar deras uppfattning av omgivningen. Vidare säger Hultén 

(2015) att i en servicemiljö används musik och röster för att skapa en bättre atmosfär. Ett 

redskap Lindkvist uppmanar till är att använda ankomstmeddelanden av väl igenkännbara 

röster som hälsar de resenärerna välkomna. Hultén (2015) påpekar vikten för företag att 
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använda ljudstrategier, där viktiga stimuli så som röster, musik och jinglar bidrar till att skapa 

en positiv sinnesupplevelse. För att dämpa stress och oroligheter menar Axelsson att man kan 

använda sig bakgrundsmusik på en väldigt låg volym. Vilket belyser Hultén (2015) som 

menar att atmosfäriska stimuli såsom bakgrundsmusik kan vara en bidragande faktor till att 

förbättra sinnesstämningen för de kunder som exempelvis står i en kö. Kowal-Lindbäck 

framhåller att musik vid säkerhetskontrollen kan ha en lugnande effekt för nervösa resenärer 

och att det är något de medvetet arbetar med. Detta är även något Lagerlöf stödjer, hon 

påpekar att man skulle kunna arbeta med musik för att lugna eller skapa positiva känslor.  

 

Detta betonar Hultén (2015) och säger att ljud är ett effektivt verktyg i sinnesmarknadsföring 

om det används på rätt sätt. Nackdelarna med musik säger Lagerlöf är att inte alla har samma 

musiksmak, det kan bli så att människor stör sig på musiken. Vidare säger Lin (2004) att en 

viss typ av musik som inte passar in i omgivningen kan påverka kundernas uppfattning 

negativt. Lindkvist säger att det beror på vad man spelar för något, lugn musik kan vara 

jättestressande om man själv är superstressad och att det nästan blir tvärtemot den tänka 

effekten. Likt detta påtalar Respondent B att alldeles för hög och stressig musik inte passar på 

en flygplats men menar att julmusik exempelvis skulle kunna få upp stämningen runt den 

högtiden. Hultén (2015) resonerar att man bör ta hänsyn till musikens tempo och volym 

beroende på den omgivning som kunden befinner sig i vilket har ett inflytande på 

konsumentens känslor och beteenden i servicelandskapet. Weihart och Lagerlöf menar därför 

att lite soft lounge musik som skapar rätt känsla i terminalen kan vara passande. 

 

En del flygplatser väljer att ha musik eftersom det kanske väcker något inombords hos oss 

människor säger Weihart. Lindstrom (2005) lyfter fram att ljud framkallar känslor och har en 

inverkan på sinnesstämningen vilket Lagerlöf menar att chartermusik vid speciella avgångar 

skulle kunna infria en semesterkänsla hos resenären. Många av våra respondenter är eniga om 

att det finns potential att ha musik, även i samband med en händelse eller ett event på 

flygplatsen. Detta är även något konsumenter efterfrågar där respondent D påtalar att 

flygplatser skulle kunna använda mer ljud för att skapa en semesterkänsla. Både Lindkvist 

och Axelsson är eniga om att event och mindre tillställningar med musik är ett roligt sätt att 

få resenären i rätt stämning. Vid en charteravgång till Mexiko berättar Axelsson att de 

spelade mexikansk musik vilket framhäver att resenären tänker lite i de banorna. 
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4.2.3 Doften av flygbränsle eller medelhav? 

På en flygplats förekommer naturligt en doft av flygbränsle som är svår att undgå vilket 

Lindstrom (2005) menar stimuleras omedvetet och påverkar människans sinnesstämning 

antingen positivt eller negativt. Det är alltså inte med säkerhet alla resenärer som associerar 

den lukten med reslust. Gobé (2009) och Soars (2009) understryker att luktsinnet är utan 

tvekan ett av våra starkaste och mest känsloladdade sinnen. Weihart och Lagerlöf framhäver 

att doften av nybakade bullar skapar sug som väcker smaksinnet vilket Krishna (2010) menar 

kan utlösa specifika känslor som har en direkt inverkan på både humör och beteende. 

Tillämpningen av dofter i ett servicelandskap kan enligt Lin (2004) därför vara ett kraftfullt 

verktyg för att öka försäljningen eftersom det har en stor inverkan på konsumenters 

köpbeteende. I enlighet med författaren påvisar Lindkvist en ökad köpbenägenhet på ett 

illustrativt sätt; ”när det doftar nybakat på morgonen av bullar och croissanter kommer 

gärna resenärer och frågar vad vi har bakat, vilket nästan alltid leder till att de köper” 

(Theresia Lindkvist 2015-12-03). Soars (2009) menar därför att dofter kan användas för att få 

konsumenter att stanna kvar en längre tid vilket samtidigt framkallar känslor som ger ökad 

köpbenägenhet. Weihart anser däremot att doften av olika maträtter på en samlad plats kan ha 

en negativ inverkan. Likt detta poängterar Hultén (2015) att det är viktigt att en doft passar in 

i sammanhanget där den påträffas. 

 

Syftet med att applicera dofter i servicelandskapet menar Hultén (2015) är att skapa en 

trivsam och tilltalande atmosfär för konsumenten. Persson Gripkow visar dock en viss 

tveksamhet till att utföra vissa dofter på en flygplats. Lindkvist är enig och menar att många 

människor är allergiska, hon betonar att det inte får dofta för mycket parfym eller dylikt 

eftersom är allmän plats. Användningen av dofter vid marknadsföring anser Spangenberg et 

al. (1996) kan ha en positiv inverkan på konsumenters beteende i servicelandskapet om det 

används på rätt sätt. Kowal-Lindbäck är positiv till olika sorters matdoft men visar en också 

en tveksamhet mot andra dofter på grund av allergier. ”Vi försöker undvika allt sådant där i 

den mån det går”- Anna Kowal Lindbäck (2015-12-02). Lindkvist beskriver att det fanns 

tankar att använda en riktig gran på flygplatsen, men insåg att det inte är bra för 

granallergiker.  

 

Vid en diskussion hur dofter skulle kunna påverka resenären framför Lagerlöf att hon gärna 

skulle vilja förmedla dofter som kopplas till en semesterkänsla när resenären ska ut och resa. 

Hon menar att det finns mycket förväntningar hos resenären inne på flygplatsen och om en 



  
 

51 

apelsindoft skulle tillämpas kanske resenären skulle associera doften till en spanienresa. På så 

sätt tror hon att man kan höja resenärens förväntningar och den positiva dagsformen med 

dofter. Likt Hultén (2015) som menar att företag och varumärken kan använda sig av 

doftstrategier för att skapa uppmärksamhet, där doftinslaget betraktas som en del av 

identiteten. Dofter kan därmed bidra till en god atmosfär och samtidigt förhöja 

konsumenternas upplevelse av servicelandskapet menar författaren. Weihart diskuterar att det 

finns utvecklingsmöjligheter att använda mer dofter och framför en idé om att använda dofter 

i samspel till de fyra årstiderna som kan ge resenären olika upplevelser i en flygplatsmiljö. 

Enligt Mossberg (2005) kan dofter användas som en konkurrensfördel där servicelandskapet 

kan differentiera sig gentemot andra, på likande sätt som med design, layout och färger. 

Lagerlöf belyser att den regionala prägeln kan tillämpas i form av en doft och menar att 

doften av skog skulle kunna vara är ett jättebra sätt för resenären att känna vart de har 

kommit någonstans. En passande doft i rätt miljön bidrar till en positiv atmosfär menar Gobé 

(2009) och Hultén (2015), vidare framförs att dofter skapar bättre trivsel och genererar 

minnen för konsumenten.  

 

4.2.4 En skandinavisk profil med regional prägel 

Stimuli så som beröring och känsel bidrar till att skapa en tilltalande miljö i ett 

servicelandskap beträffande golv, material och inredning (Gobé 2009; Hultén 2015). Persson 

Gripkow menar att använda en skandinavisk ansats med ljusa möbler och träslag skapar 

harmoni för resenärer då det tilltalande i vår kultur. Han framhåller dessutom att flygplatsen 

kan kommunicera sitt varumärke genom att ha en fundamental designstrategi. Detta är något 

även Lagerlöf håller med om och uppmuntrar varumärkesupplevelser i flygplatsens 

servicelandskap genom att lyfta fram ett regionalt designperspektiv. Hon berättar om 

potentialen att utveckla servicelandskapet till en flygplats med regional prägel där lokala 

produkter presenteras i miljön. Axelsson berättar om en idé att få företag att sponsra och 

inreda delar ur servicelandskapet. Han menar på att exempelvis ha IKEAs månad där de får 

möjlighet att inreda flygplatsen där sedan andra företag kan göra liknande vid andra tillfällen. 

Vidare framhåller Lagerlöf att genom lyfta fram taktila värden kring naturtillgångar som 

finns i regionen, såsom lokala glasprodukter eller trägolv, inger det en känsla för vart 

resenären har landat.  

 

Likt detta pratar Weihart om att ha sittplatser med träinslag eller andra faktorer som passar in 

i det totala konceptet så att resenären ska få en känsla för omgivningen. I samband diskuteras 
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placering av sittplatser på en flygplats som en faktor för en trivsam upplevelse av 

servicemiljön. Hultén (2015) beskriver att känselupplevelsen har en betydelse vid en tjänst, 

den emotionella känslan som uppstår för ett varumärke vid beröring, exempelvis genom 

hårda eller mjuka stolar vilket visat sig påverka individens upplevelse. Alla våra 

intervjupersoner betonar på något sätt att tillhandhålla bekväma sittplatser och att erbjuda 

laddnings- och arbetsmöjligheter i väntmiljöer är fundamentala komponenter för dagens 

resenärer. Lindkvist påpekar att det ska finnas gott om sittplatser men poängterar samtidigt att 

det är jätteviktigt att det finns gott om yta. Hon framhåller att det måste finnas en balans så att 

resenären inte får en känsla att det finns för få sittplatser eller att de tryckt in stolar överallt. 

Persson Gripkow framhåller att sittplatser många gånger hamnar där det inte är kommersiella 

ytor vilket innebär i närheten av gater. 

 

Fokusgruppen diskuterar att som resenär söker man ofta lugn och ro, de benämner enskilda 

soffor eller stolar, avskilt och bekvämt samt gärna en plats där det finns eluttag nära tillhands 

som platser de drar sig till på flygplatsen. På flygplatser finns ofta en lounge som ämnar 

erbjuda resenären den möjligheten men vilket enbart förbehålls vissa. Att inreda med höga 

soffor som ett komplement är bra för de som vill sitta lite avskilt och arbeta menar därför 

Lindkvist. Lagerlöf betonar att möblera i sittgrupper samt erbjuda arbetsplatsmöjligheter är 

fördelaktigt för att skapa trivsamma miljöer som resenären uppskattar. Soars (2009) betonar 

att människors användande av känsel har en avgörande roll vid beslut och beteende i ett 

servicelandskap. Något respondenter ur fokusgruppen påtalar då de ett flertal gånger suttit på 

golvet när det funnits brist på sittplatser på en flygplats vilket skapar stor irritation och 

missnöje. Det beror i enkelhet hur mycket yta man har och ville ge betonar Persson Gripkow. 

 

4.2.5 Åtta sorters juice… 

Inom marknadsföring framställs inte smak särskilt tydligt och det läggs ingen större vikt på 

sinnet menar Hultén (2015) eftersom smaksinnet för de flesta varumärken är svårt att 

godtyckligt implementera. De varumärken som väl lyckas implementera detta har däremot 

desto större möjlighet att bygga en stark varumärkesplattform påvisar Lindstrom (2005). Det 

återspeglas i diskussion med fokusgruppen som uttrycker en förväntan att det finns någon 

form av mat- och dryckesutbud på en flygplats men att det oftast är tråkigt vilket påverkar 

köpbenägenheten negativt. Persson Gripkow framhåller att det bör finnas ett varierat utbud 

med valmöjligheter att erbjuda resenären vilket även Weihart är enig i men påpekar samtidigt 

att utbud av mat och dryck tillämpas efter vad flygplatsers storlek tillåter. Lindkvist är inne 
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på samma spår och framhäver att det är svårt att ha ett stort och ett spritt sortiment på en liten 

flygplats, det är anpassat efter antal resenärer där även Lagerlöf poängterar att det inte 

behöver finnas åtta sorters juicer. Hultén (2015) betonar nyttjandet av smakstrategier och 

menar på att det kan bidra till att företag differentierar sig mot konkurrenterna. Persson 

Gripkow påtalar att resenären önskar ett utbud av mat som är både internationellt, lokalt och 

samtidigt nytänkande. Lagerlöf beskriver också den mer regionala prägeln på maten som en 

strategi att placera flygplatsens region samt att erbjuda ett regionalt sortiment av varor.  

 

Hultén (2015) påstår att med hjälp av smakstrategier kan företag skapa både värde och 

upplevelser för konsumenten. Axelsson framhåller att charterresenären ofta vill komma tidigt 

och dricka ett glas öl eller dylikt. Vilket även fokusgruppen betonar där de menar att om de 

visste att det fanns ett attraktivt utbud att tillgå skulle det få dem att komma tidigare till 

flygplatsen. Som ett resultat av det påtalar Axelsson att resenärer ofta påverkar varandra, om 

en resenär ser en annan resenär som tar ett glas öl vill den också ha ett glas. Vidare betonar 

Axelsson att strategisk locka med ”Happyhour” är en välbeprövad metod utanför flygplatsens 

sammanhang men framhäver att det skulle ha en positiv effekt på försäljningen även på 

flygplatsen. Underhill (2010) säger som en följd av det att det är väsentligt att låta kunderna 

testa eller smaka på produkter för att övertyga de att köpa. Denna strategi är inte så vanligt 

förekommande på flygplatser påstår dock Lindkvist, främst eftersom det finns en del hinder 

gällande mat- och dryckesvaror på grund av säkerhetskontrollen påpekar Axelsson. Som en 

konsekvens av det erbjuds ofta inte varmlagad mat efter säkerhetskontrollen eftersom det blir 

alldeles för omständligt på vissa flygplatser. Detta hinder påtalar även Lindkvist men betonar 

att det finns utrymme för utvecklingsmöjligheter för detta och ställer sig positiv till att dela ut 

olika tilltugg så länge det blir säkerhetskontrollerat. Hultén (2015) säger att provsmakning av 

mat och dryck vanligtvis erbjuds för att förstärka upplevelsen i anslutning till servicemiljön. 

Att göra det lilla extra som inte förväntas kan vara upplyftande för resenären, som att bjuda 

på glögg på Lucia säger Lindkvist. Gobé (2009) och Hultén (2015) hävdar att så lite som att 

tillhandhålla en kopp kaffe eller godis kan göra skiljaktighet. Lindkvist lyfter följaktligen 

fram att tillhandhålla speciella erbjudanden aktuellt för en viss årstid eller temadag är 

ypperliga tillfällen. Gobé (2009) menar att erbjuda någon form av mat eller dryck i ett 

servicelandskap kan göra skillnad och leda till bättre trivsel samt en positiv inverkan på 

konsumenten. Likt detta berättar Lindkvist att företag som erbjudit smakprov av mat och 

dryck i samband med event på flygplatsen erhåller en förhöjd marknadsföringsupplevelse 

vilket påverkar resenären positivt till företaget.  
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4.3 Kosmopolitens Kapell 
4.3.1 Världsmedborgarens mecka 

Nya resenärer och marknadsförhållanden har begärt flygplatserna att utöka eller utveckla den 

kommersiella verksamheten (Freathy & O’Connell, 2012). Persson Gripkow benämner som 

sagt den nya typen av resenär som “den aktive kosmopoliten”. Och de flesta av de aktiva 

kosmopoliterna kräver naturligtvis enkla och smidiga flöden, att det går snabbt att komma 

igenom, att det är helt rent och fräscht, men också att flygplatsen ska vara en kosmopolitisk 

plats, en plats med spänning och överraskning. Graham (2008) påtalar därför att kunder som 

vistas i flygplatsmiljön idag har blivit allt mer krävande och ställer allt högre förväntningar på 

flygplatsens produkt. Samtidigt finns en del passagerare som alltjämt är väldigt rationella. 

Axelsson menar att du åker till en flygplats för att du ska flyga, ingenting annat. Sen när du är 

på en flygplats kanske du passar på att göra olika saker när du ändå väntar. Weihart påtalar 

därför att utbudet som ska finnas tillgängligt är beroende på flygplatsen, det skiljer sig helt 

enkelt i storleken på flygplatsen och vad storleken tillåter. Vilket samtidigt påvisar det 

Halpern (2010) påpekat med begränsningen för mindre flygplatser att vara innovativa med 

sina resurser och möjligheter i lika stor utsträckning som större på grund av deras kapacitet 

och vilja. Anledningen till det är bland annat efterfrågan på flygtjänster som är större på de 

stora flygplatserna vilket bekräftas av Weihart som säger att det är marknaden som i botten 

styr. I slutändan är strategierna grundade på konsumentbeteende och vad man tror man ska få 

för kommersiella intäkter påpekar Persson Gripkow, vi ser att man kommer mycket senare till 

Luleå än Arlanda exempelvis, man njuter inte av atmosfären på samma sätt där. 

 

Nackdelen med en liten flygplats mot en stor flygplats är följaktligen enligt Axelsson att det 

inte finns tillräckligt med passagerare för att erbjuda eller utveckla ett stort utbud av 

försäljning som är lönsam. ”Därför kan vi inte utveckla det för mycket, det går inte, det kan 

man med de stora flygplatserna, de är shoppingcenter idag. Där man gå runt i timmar och 

shoppa om man tycker det är kul.” (Ulf Axelsson 2015-12-01). Även Persson Gripkow 

nämner att det försökte få de mindre flygplatserna som en del av reseupplevelsen men det är 

mycket svårare att uppnå jämfört med de stora. Han placerar gränsen vid 2 miljoner 

passagerare årligen där man kan göra mer, där man kan jobba med häftigheten, det lite 

magiska som han uttrycker det. Kommer du till större flygplats bör det finnas upplevelser 

menar Weihart samtidigt, inte bara den vanliga taxfreen. Majoriteten tänker nog i motsats till 

de stora flygplatserna att de flesta mindre flygplatserna ses som transportenheter menar 

Gripkow-Persson. För att skapa en bättre upplevelse på flygplatsen generellt framhåller 
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Weihart att det är beroende vilken flygplats man talar om. Men något som han poängterar är 

att ”dwelling time” är viktigt, när resenären har tid efter den passerat säkerhetskontrollen. Har 

man god tid och fått ett bra bemötande som genererar ett gott humör är resenären dessutom 

mer benägen att köpa något menar han. Även Persson Gripkow påtalar att de försökte göra 

det till en lustfylld upplevelse efter man kommit igenom säkerhetskontrollen. 

“Vi lade ner ett stort arbete parallellt att fixa basfaktorerna men också att jobba med det som 

appellerar till andra drivkrafter hos den aktive kosmopoliten.”  

– Michael Persson Gripkow (2015-12-04) 

 

Persson Gripkow berättar vidare att de flesta tycker fortfarande flygplatsen är en magisk 

värld med plats för sinnesupplevelser. Det gäller kanske främst de stora flygplatserna där 

målet med resan inte enbart är jobbrelaterat. Något som fokusgruppen ger uttryck för och 

framhåller likt Axelsson att när de reser i tjänst vill de snabbt passera och komma så sent de 

kan för att hålla tiden knapp för jobb och frigöra mer tid för fritid, då är det enbart ett 

effektivitetssökande. Medan de i andra sammanhang, främst fritidsresande, tillsammans 

målar upp den speciella känsla och pirr som infinner sig när en resa ska påbörjas. 

Fokusgruppen uttrycker samstämmigt att de vill vara på flygplatsen minst en timme innan vid 

ett sådant tillfälle, oftast för att sitta tillsammans med resesällskapet eller köpa något när man 

är där, antingen taxfree eller andra varor. Något även Lindkvist observerat och säger att 

sällskap ofta vill komma tidigt och hinna avnjuta en öl eller dylikt.  

Charter eller fritidsresenären tror jag mer söker att man vill ladda inför sin resa, man 

påbörjar semestern redan här.” – Karin Lagerlöf (2015-12-01) 

 

För att uppmuntra till det är det enligt Weihart då viktigt att processen är effektiv så 

passageraren ges tid till dwelling time, samt får en positiv upplevelse i processen som får de i 

gott sinneslag. Persson Gripkow påtalar att det var då deras uppgift att utifrån 

huvudmålgruppen att se vad kunde då få dem, vilka intressen, skulle de kunna jobba med 

som får dem att komma tidigare till flygplatsen. Anledningen till det är att vi vet om man 

kommer tidigare är man lugnare, man vet att man har tid, och det skapar mer kundnöjdhet, vi 

vet också att om man har mer tid spenderar man mer, man går till restauranger och butiker 

och spenderar mera. Som redan framförts är bristen på vad flygplatsen erbjuder en faktor som 

gör att resenären inte attraheras att komma tidigt. De vet inte vad som erbjuds på andra sidan 

säkerhetskontrollen eller om restaurangen är öppen, något som annars skulle få de att vilja 

komma tidigare enligt fokusgruppen. Lagerlöf föreslår som en respons till det en 
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mobilapplikation som ett medel för att nå ut med information om olika serviceutbud mer 

effektivt såsom dagens erbjudande i restaurangen eller butiken och vad som sker på 

flygplatsen. För att öka attraktionskraften på flygplatsen än mer påtalar Persson Gripkow att 

arrangera någon form av utställning, event, eller butiker som skapar ”buzz”, positiv word of 

mouth i media, vilket Grönroos (2015) påverkar den upplevda servicekvaliteten hos 

konsumenten.  

 

4.3.2 En balans mellan underhållning och avkoppling 

Grönroos (2008b) menar att kunder söker efter lösningar och paket som de kan använda på 

ett sätt som skapar värde för dem (Grönroos 2008b). Persson Gripkow framhåller att en 

flygplats måste ta hand om balansen mellan underhållning och avkoppling. Kowal-Lindbäck 

framhåller att vi alla har olika behov. Som Lindkvist redan påtalat söker resenärer olika saker, 

Lagerlöf menar då att affärsresenären, som reser mest, söker enkelheten medan 

fritidsresenären söker ett bredare serviceutbud som kan få dem att ladda inför sin resa. 

Kowal-Lindbäck påpekar att de har mycket frekventa resenärer som främst söker enkla 

flöden, de vill snabbt komma till gaten, för att underlätta deras pendlar-process. Även 

Axelsson och Lagerlöf framhåller parallellt med varandra att affärsresenären vill ha så kort 

tid som möjligt på flygplatsen och vill bara komma igenom och åka. Det är annorlunda för 

fritidsresenären säger då Persson Gripkow, de accepterar på ett annat sätt att det kommer ta 

tid och att det är långa köer. Medan Lindkvist framför att affärsresenären i större utsträckning 

vill värna om sin tid med, antingen genom att snabbt komma iväg eller ges möjlighet att 

arbeta medan denne väntar. Även Kowal-Lindbäck påtalar att resenären söker något att göra 

medan den väntar, det är därför viktigt att det finns laddstationer och Wi-fi framhåller de 

parallellt. Något som även fokusgruppen uttrycker önskemål om medan de väntar, från dess 

att de checkat in till avgång, en avskild plats att ladda mobilen eller surfa. Påverkan av den 

upplevda servicekvaliteten från kundens perspektiv är därför personliga behov, tidigare 

erfarenhet samt förväntningar enligt Zeitahml et al. (2013) och Grönroos (2015).  

 

Vargo och Lusch (2004) har betonat att företag inte kan leverera en färdig serviceprodukt 

utan enbart förmår erbjuda den. Företaget bör därför inrikta sig på att erbjuda olika resurser 

för att konsumenter i egenhand ska ges möjlighet att forma sitt eget värde där menar Hultén 

(2015). Genom att flygplatsen på olika sätt underlättar kundens dagliga aktiviteter och 

processer främjas det subjektiva värdeskapandet. Från flygbolagens sida försöker de erbjuda 

mervärdestjänster såsom Fast-Track, Bag Drop, lounge och online incheckning för att ge 
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passageraren större inflytande över sin resa genom flygplatsen. Grönroos (2008b) framhåller 

att erbjudanden tillgodoser kunden med service men det är den service som kunden uppfattar 

att erbjudandet innebär som skapar värde för dem. Som ett led i denna process bygger nu 

flygbolaget BRA lounger på Helsingborg flygplats samt Växjö berättar Lindkvist och 

Axelsson där det ska finnas sitt- och arbetsmöjligheter för deras resenärer. De menar att 

resenären söker sig till loungen för att kunna jobba innan avgång. Vilket är ett bra, för då kan 

affärsresenären komma tidigare till flygplatsen istället för att komma i sista minuten menar 

Lindkvist. Flygplatsen står då som stödjande till resenärens behov vilket ökar den upplevda 

servicekvaliteten på servicelandskapet enligt Zeitahml et al. (2013) och Grönroos (2008b). 

 

I slutändan är det likt Grönroos (2015) framhåller att kvalitet är det kunderna upplever men 

där den upplevda kvaliteten är subjektiv och påverkas av interaktioner på servicelandskapet 

tillsammans med andra aktörer samt kundens förmåga att inta en stödjande medverkan 

(Gummesson 1991; Rytting 2006; Wilson et al. 2012; Grönroos & Voima 2012). Weihart 

säger som en reaktion till detta att passagerarprocessen kommer automatiseras allt mer 

framöver. Flygplatsens ambition är att flödet helt och hållet ska erbjudas automatiserat för att 

servicepersonal ska ägna sig åt serviceärenden som verkligen kräver det. Vilket är synonymt 

med Wilson et al. (2012) som beskriver att självbetjäningsautomater används som ett verktyg 

för att påskynda kundens processer och samtidigt frigöra servicepersonal till andra ändamål. 

Det framhålls även i fokusgruppen där respondent B (2015-12-15) säger: ”Vi är en 

generation där vi vill att allt ska gå fort och göra saker själv”. Vilket speglar Payne et al. 

(2008) som menar att tekniska genomslag förändrat hur tjänsteföretaget interagerar med 

kunden i dess värdeskapande och bör ständigt se efter möjligheter till värdeskapande baserat 

på kundens preferenser och livsstil vilket på senare tid visar att kunder söker mer individuellt 

värdeskapande. Där Rytting (2006) påvisar att kunden gör en stödjande insats i sitt 

värdeskapande genom att betjäna sin egen insats i serviceleveransen. Även Kowal-Lindbäck 

betonar att digitala tjänster kommer öka där mycket blir eget för resenären, de checkar in 

själva på telefonen och släpper väskan vid en självbetjäning innan de går till 

säkerhetskontrollen där de har boardingkortet i mobilen. Som en direkt respons till det önskar 

fokusgruppen en applikation de kan lägga in sin bokning i som de sedan kan få påminnelser 

och information om sin resa vilket skulle infria mer mental komfort men även slippa vakta 

tavlan med alla avgångar om den informationen fanns samlad i fickan. 
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5 Slutsats 
I detta avslutande kapitel redogörs de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår empiriska och 

teoretiska analys. Vidare besvaras de tre delsyftena samt vår forskningsfråga. Avslutningsvis 

framförs våra egna tankar och reflektioner kring forskningsämnet samt förslag på vidare 

forskning. 

 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för den utveckling som skett för 

flygplatser och hur de kan utvecklas med stöd i sinnesorienterad marknadsföring. Detta har 

gjorts genom att analysera vitala delar ur flygplatsen som tjänsteaktör från grunden vilket 

sedan byggts på med kringliggande faktorer som presenteras enligt; 

Flygplatsens utveckling 

Sinnesbevis och möjligheter 

Värdeskapande processer 

 

Uppsatsens forskningsfråga formulerades med stöd av delsyftena och lyder: 

På vilka olika sätt kan flygplatser utveckla servicelandskapet med stöd av sinnesorienterad 

marknadsföring? 

 

5.1.1 Tendenser från den empiriska och teoretiska analysen 

Vi har kunnat skåda en del tendenser och mönster under vår analys som lyfts fram ur både 

våra respondenter samt den teoretiska referensramen. Vår studie är kvalitativ baserad på 

djupintervjuer och en fokusgrupp. Det är därför viktigt att belysa att inga generella slutsatser 

kan dras, men det finns möjlighet att hitta tendenser i enlighet med forskningsområdet. De 

tendenser vi funnit redogörs nedan: 

  

 Basfaktorer & enkla flöden: Det framgick från våra respondenter att det måste finns 

smidiga och enkla processflöden i flygplatsens servicelandskap. De essentiella 

basfaktorerna måste finnas på plats innan man kan börja arbeta med ytterligare 

attribut i flygplatsens servicelandskap. När processflöden fungerar och basfaktorer är 

på plats kan arbetet med att förhöjda sinnesupplevelser vidtas. 

 Sinnesbevis & möjligheter: Vi finner tydliga sinnesbevis för att med fördel applicera 

sinnesmarknadsföring som ett effektivt komplement till traditionell marknadsföring 

vilket på olika sätt förhöjer resenärens totala upplevelse i interaktion med flygplatsen. 
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 Regional & tematisk prägel: I vår studie har en regional och tematisk prägel främst 

lyfts fram som ett sätt för resenären att veta vart den har hamnat. Enligt våra 

respondenter ska det finnas ett tema som genomsyras i hela flygplatsens 

servicelandskap. Det framgick att majoriteten av våra respondenter försöker skapa en 

regional prägel genom varierande inslag i servicemiljön som ett sätt att marknadsföra 

regionen. 

 Hinder på en flygplats: I vår studie framgick en del hinder som just förekommer på 

en flygplats och kan vara svårt att finna i andra servicemiljöer. Dessa hinder medför 

att man endast kan vara innovativ inom vissa gränser då säkerhetsbestämmelser på 

flygplatser inte kan kringgås vilket kan göra det besvärligt att tillämpa 

sinnesmarknadsföring i en flygplatsmiljö. Vi har identifierat andra hinder så som; 

storleken på flygplatsen, andra ljud som musik hindras på grund av att utrop och 

säkerhetsmeddelanden måste framkomma, att dofter måste allergianpassas och 

säkerhetskontrollen begränsar möjligheten för bland annat mat- och dryckesutbud. 

 Självstyrande passagerarflöden: Det har framkommit att utvecklingen av 

passagerarflödet går mot att vara mer självstyrande. Våra respondenter påtalar att 

flödet blir mer och mer automatiserat, där resenären får mer inflytande och det blir 

flygplatsens ansvar att bidra med mervärdestjänster för resenären. Det framkommer 

att dagens resenärer söker större kontroll och en känsla av att de själva kan påverka 

processen som skapar ett mervärde. 

 

5.1.2 Delsyfte 1: Klargöra vad som uppfattas som viktigt på en flygplats. 

Vi har fundamentalt identifierat att flygplatsen primärt fyller en infrastrukturell uppgift 

gentemot intressenter som vistas på servicelandskapet. Som ett resultat av det finns det en rad 

basfaktorer som är viktiga att flygplatsen uppfyller för att tjäna sitt funktionella syfte. Det 

framgår att flygplatsens huvudmål är att stödja ett enkelt transportmedel genom smidiga, 

enkla och effektiva flöden som genererar en snabb förflyttning genom servicelandskapet. 

Samtidigt är flygplatsens främsta egenskap säkerhet, något som ska infria trygghet och 

harmoni. Det påtalas i samband med både teori och empiri att flygplatsens atmosfär kan vara 

en bidragande länk till mental komfort och sinnesro vilket främjar belåtna resenärer och 

kundnöjdhet. 

 

Som ett led i den förändrade marknadsförhållning till flygplatsen som servicearena har det 

påtalats att flygplatsen bör sträva efter att bli ett modernt serviceföretag med möjlighet att 
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bedriva kommersiell verksamhet för att vara konkurrenskraftig. För mindre regionala 

flygplatser ter sig förhållandena fortfarande tämligen annorlunda då passagerarunderlaget är 

mindre och främst präglas av frekventa affärsresenärer vilket ställer högre krav på 

tidseffektiviteten för att konkurrera med andra transportmedel. Det viktiga för flygplatsen i 

den benämningen blir därmed att underhålla och erbjuda ett tillfredställande servicelandskap 

som stödjer hela passagerarprocessen. Det har föreslagits olika principer för att övervaka och 

förbättra passagerarflödet genom servicelandskapet. Olika steg i processen som stoppar upp 

betonas där olika principer för ombyggnation, skyltning och bemanning lyfts fram för att 

bemöta dessa hinder. För större flygplatser ter sig förhållandena fundamentalt likartade men 

där ett blandat segment av resenärer inger ett spektrum av behov och önskemål ur 

flygplatsens vitala funktion. Flödeseffektiviteten är fortfarande lika central men där 

flygplatsen ses som en kosmopolitisk plats som ska uppfylla resenärens önskan efter 

individuella upplevelser att fördriva sin tid med. Att jobba med en flygplats handlar 

sedermera om en balans mellan operativa-, service- och kommersiella flöden som bygger på 

hur stora kommersiella intäkter som förväntas gentemot att upprätthålla de operativa flöden 

vilket generar kundnöjdhet hos resenären. 

 

5.1.3 Delsyfte 2: Tydliggöra betydelsen av olika sinnesintryck på en flygplats. 

Vi kan urskilja tendenser att flygplatsen i den benämningen fortfarande ses som en magisk 

plats med en atmosfär fylld av spänning och förväntan med utrymme för sinnesupplevelser. 

Vi har identifierat att det finns både medvetna och omedvetna val kring tillämpandet av de 

fem sinnena i flygplatsens servicelandskap. Där det trots förekomsten av hinder, som 

möjligtvis inte förkommer i andra servicemiljöer, likväl återfinns mycket potential som ger 

flygplatsen incitament att använda sig mer av sinnesorienterad marknadsföring. Det framgår 

tydligt att det är ett relativt nytt begrepp vilket föreligger att många respondenter inte är 

medveten om dess principer eller anser något som de direkt arbetar med. Vi finner likväl att 

det förekommer en del strategier i samband med de fem sinnena men att okunskapen är en 

bidragande faktor till dess avsaknad i större utsträckning. 

 

En trend som framgår är att det ska kännas vilken region resenären har kommit till och detta 

ska reflekteras i allt med inslag av de fem sinnena, som slutligen ger en helhetsupplevelse för 

resenären. Det påtalas att en flygplats ska kännas harmonisk och ge ett lugn för resenären 

vilket bland annat frambringas genom olika inslag av ljud, ljus, interiör och färgsättning. Det 

betonas att ljussättningen ska ha ett trafikalt syfte och samtidigt vara stämningshöjande. 
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Vidare kan vi identifiera att dofter av olika slag har visat sig ge en inverkan på 

köpbenägenhet och är något som uppfattas vara positivt för servicemiljön. En regional prägel 

och en semesterkänsla har framförts kunna uttryckas genom dofter, vilket även skapar 

associationer som har en positiv inverkan på resenärens reseupplevelse.  

 

Vidare kan vi se att musik används för att lugna ner resenärer i stressiga situationer och även 

som ett verktyg till att skapa en glädjande semesterkänsla på flygplatsen. Lugn 

bakgrundsmusik med låg volym är något vi har kunnat identifiera uppskattas på en flygplats. 

Vi kan även se att musik är ett roligt komplement att använda vid tillfälliga event som medför 

en positiv stämning. Som påtalas i detta sammanhang upplevs väntetiden kortare när 

resenären har något att göra, lyssna och titta på. Vi har identifierat ett samband där både 

fokusgruppen och våra respondenter vill att det finns bekväma och avskilda sittplatser på en 

flygplats. Där en balans av sittplatser i den mån som passar den specifika flygplatsen betonas. 

”The learning journey” är något som framförs i vår studie där flygplatsen ska erbjuda ett 

berikande servicelandskap med möjlighet att bidra med kunskap för resenären. 

 

Vidare har smakupplevelsen lyfts fram genom att erbjuda provsmakning vid speciella 

tillfällen, det påtalas att erhålla något oväntat utöver det vanliga som kan ge en positiv effekt 

på resenärens vistelse. Det framgår att det finns potential att förtydliga kulturen eller regionen 

där flygplatsen geografiskt är placerad. Vi kan därigenom se att detta är ett sätt att skapa ett 

unikt servicelandskap med en regional prägel och att marknadsföra regionen. Vi finner även 

utvecklingsmöjligheter att förstärka sinnesupplevelsen tillfälligt genom små medel såsom 

tillställningar, event eller högtidsteman. 

 

5.1.4 Delsyfte 3: Klarlägga värdehöjande faktorer som kan vara betydelsefulla för olika 
intressenter på en flygplats. 

Kunder söker fundamentalt en flygresa som en lösning på deras problem men där flygplatsen 

i huvudsak tillhandahåller en service som ska möjliggöra värde som resenären sedan tar del 

av. Till skillnad från varor finns det ingen produkt som byter ägarskap där servicen av en 

flygresa konsumeras samtidigt som den produceras i interaktion med flygplatsens 

servicelandskap. Flygplatsen bör därmed koncentrera sig på att skapa kundnöjdhet och 

leverera hög service genom att erbjuda värdeskapande processer som resenären sedan tar del 

av för att möjliggöra sitt eget värde. Flygplatsen är både oundviklig och oumbärlig för att vi 

ska kunna resa. För flygplatsen handlar det därför om att förhöja den upplevda 
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servicekvaliteten med olika stödjande serviceattributer för att erhålla nöjda återkommande 

resenärer. Som en reaktion till konkurrenssituationen som föreligger mellan flygplatser 

beskrivs kundnöjdhet som en parameter vilket flygplatser kan mäta sin servicekvalitet 

gentemot resenären. 

 

Vi har observerat att resenärer idag ställer allt högre krav på sin resa och den upplevelse de 

sedermera konsumerar. Som belägg för det benämns den moderna resenären som ”den aktive 

kosmopoliten” vilket i grund och botten söker ett funktionellt flöde som möjliggör en resa 

samt en betryggande atmosfär men som också ställer högre krav på ett tilltalande 

servicelandskap och miljö. En plats för upplevelser och individuellt värdeskapande. 

Resenären betalar sedermera för att använda en flygplats tjänstefunktioner vilket oftast är av 

immateriella inslag. Flygplatsers serviceutbud bör därmed utveckla drivkrafter som appellerar 

till resenären med konkreta attributer som bevis för fördelarna i den servicekvalitet som 

associeras med flygplatsen.  

 

För affärsresenären söker denne ofta tidsbesparande åtgärder som antigen möjliggör snabbare 

förflyttning genom servicelandskapet (Fast track, självbetjäning osv.) eller attributer som kan 

användas för att förvalta sin tid på flygplatsen (arbetsytor, Wi-fi eller lounge). 

Fritidsresenären söker istället ett utbud för att fördriva sin tid med medan denne väntar eller 

ladda inför stundande resa. De uttrycks däri ett bredare utbud av mat- och dryckesvaror, 

shoppingmöjligheter eller bekväma sittytor där resenären kan ladda telefon eller umgås med 

resesällskapet. Flygplatsen bör alltså sträva efter en balans att upprätthålla mellan 

underhållning och avkoppling i relation till det aktuella passagerarunderlaget. 

 

I förbindelse till resenärens värdehöjande processer har vi identifierat att servicemiljön rör sig 

mot en allt mer automatiserad modell vilket möts av konsumenterna som påtalar att vi är i en 

generation som vill göra allt själva. Flygplatsen bör därför i största utsträckning fokusera på 

att erbjuda ett totalt självstyrande flöde för att frigöra servicepersonal och resurser så de 

omfördelas där de bättre behövs. Där flygplatsen med tekniska och stödjande inslag kan 

skapa värdehöjande faktorer som resenären sedan erbjuds och tar del av. En svaghet som 

observerats är tydligare information kring flygplatsens tjänsteutbud och vad som finns att 

tillgå efter säkerhetskontrollen. Där ter sig den tekniska plattformen som en lämplig 

informationskanal där resenären kan möjliggöra stödjande insatser inför sin resa. 
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5.1.5 Besvarande av forskningsfråga: 

På vilka olika sätt kan flygplatser utveckla servicelandskapet med stöd av sinnesorienterad 

marknadsföring? 

I vår studie har det sedermera konstaterats att det inte finns en enkelspårig strategi där 

sinnesmarknadsföring i sin absoluta form förmår beskriva utvecklingen på flygplatsens 

servicelandskap mest lämpligt. Det bottnar fundamentalt i dess passagerarunderlag, storlek, 

utformning, vilja, ekonomiska resurser, ägandeförhållande och till vilket ändamål den syftar. 

Utveckling av servicelandskapet beror därför i stor grad vilken flygplats som påtalas, det ska 

i grund och botten återspegla vad resenären önskar. Det har i förbindelse med detta 

konstaterats att flygplatsen måste upprätthålla en balans mellan funktionalitet och 

kommersiella mål. Det är viktigt att framhålla att servicelandskapet omgärdas av flera 

intressenter med olika behov och önskemål vars drivkrafter appelleras i olika omfattning. 

 

Vi har utifrån vår forskningsprocess däremot kunnat identifiera olika utvecklingsmöjligheter 

och potential genom diverse sinnesinslag, med förbehåll för dess hinder, som en flygplats kan 

arbeta med för att utveckla servicemiljön. Vi finner klara bevis för att flygplatsen med relativt 

små medel kan göra stora intryck med avseende att skapa en utökad sinnesupplevelse för 

resenären. Vi har redan framhållit en rad sinnesintryck och dess betydelse vilket ger bevis för 

dess användningsområde. Initialt bör således en bredare kunskap om dess principer betonas 

vilket kan delge flygplatser incitament att utveckla metoder som kan särskilja och framställa 

flygplatsen mer attraktivt i processen att bli ett modernt serviceföretag i den konkurrensbild 

som råder.  

 

Genom att appellera till drivkrafter som tilltalar den benämnda resenären kan flygplatsen med 

relativt små medel skapa större kundnöjdhet och uppskattning för servicelandskapet. I studien 

diskuteras därmed en tilltalande atmosfär, vilket är harmonisk och betryggande, som speglar 

resenärens känslor och intryck av platsen vilket har en betydande roll för den upplevda 

servicekvaliteten. Det föreslås som ett effektfullt komplement till serviceverksamheten att 

förhöja upplevelsen och infria ett positivt sinneslag i kunders medvetande genom ljus, 

interiör, inredning och färgsättning. Som en princip föreslås att genom olika sinnesinslag öka 

attraktionen på servicelandskapet. 
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Sammantaget finner vi dessa komponenter som mest effektfulla och mottagliga att applicera:  

 Förstärka känslan – Med flera sinnesstimuleringar (musik, doft, provsmakning, rekvisita) 

förstärka upplevelsen resenären har i anknytning med och inför sin resa. 

 Regional och tematisk prägel – Genom olika former av inredning vara unik i sitt 

servicelandskap vilket ger resenären en förnimmelse om platsen de är närvarande i tydligare. 

 Bakgrundsmusik - Vi kan konstatera att musik är ett medel som bidrar till glädje och 

infriar ett mer harmoniskt beteende i flygplatsmiljön vilket förhöjer resenärens tillvaro.  

 Event och arrangemang – Sinnesorienterade happenings som en effektfull drivkraft för 

att påvisa ett tilltalande servicelandskap eller produkt (lokal ölprovning, säljstrategi för 

kommande destinationer eller för företag i regionen). 

 

En slutlig tendens som sedan går att urskilja är att resenären söker sig till gateområdet där vi 

ser incitament till att fokusera utvecklingen ytterligare vilket dessutom skulle medföra en 

trafikal nytta. Det har påvisats att resenären gärna fortskrider omgående, och håller sig i 

närhet, till sin gate då denne träder in på servicelandskapet. Detta på grund av mental komfort 

att minimera risk att missa information eller sin avgång samtidigt som denne söker 

tidseffektivitet och vill snabbt och smidigt förflytta sig genom servicelandskapet. Därmed 

finner vi en större möjlighet att tillämpa sinnesmarknadsföring som en naturlig del i 

passagerarprocessen eller i anslutning specifikt till det området där passageraren gärna 

befinner sig och är i ett mottagligt sinneslag. 

 

Vi menar följaktligen att servicelandskapet bör utvecklas för att tilltala den tänkta 

målgruppen. Som bevis nämns bland annat flygplatsen Växjö Småland Airport som vill 

”Smålandifiera” sitt servicelandskap riktat till ett passagerarunderlag som består i mest 

affärsresande men som även uppskattas av tyska turister. Stockholm Arlanda har i motsats ett 

bredare spektrum där huvudmålgruppen benämns som den aktiva kosmopoliten vars 

drivkrafter appelleras av andra faktorer. I vår upplevelse av servicelandskapet ser vi det 

därmed ofrånkomligt att bejaka de mänskliga sinnena. Flygplatsen kan i det hänseendet 

fortfarande ses som en kosmopolitisk miljö där sinnesbilden ständigt är närvarande varpå 

sinnesorienterad marknadsföring formar den miljö som förvandlas till passagerarens lustgård. 
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5.2 Avslutande reflektioner, tankar och förslag 

Vi har under vår forskningsprocess sett hur de tre komponenterna servicelandskap, 

sinnesmarknadsföring och värdeskapande är förenade vilket är väsentligt för resenärens totala 

upplevelse på flygplatsen. Vi har med hjälp av besvarandet på våra delsyften fått en djupare 

förståelse om flygplatsen och hur olika intressenter har en inverkande roll. Det har bland 

annat uppenbarat sig att flygplatsen inte är en problemfri miljö att implementera olika delar 

ur sinnesmarknadsföringens principer men där vi ändå finner bevis och möjligheter. Vi har 

fått en större inblick kring specifika hinder som förekommer på flygplatsen som kan vara 

avgörande vid tillämpandet av sinnesmarknadsföring, vilket vi inte hade kännedom om innan. 

 

Som det även framkommit i vår studie är sinnesmarknadsföring ett relativt nytt begrepp 

vilket därmed på grund av okunskap ofta negligeras eller avvisas. Vi anser att mer kunskap 

om sinnesmarknadsföring kan bidra till att verksamheter får en tydligare förståelse hur de kan 

skapa strategier samt vad det kan få för effekter på en flygplats. Vi ämnar därmed med denna 

studie att ge verksamheter en tydligare inblick och kunskap om detta.  För att svara på 

forskningsfrågan har vi framtagit olika potential och utvecklingsmöjligheter genom 

sinnesorienterad marknadsföring som flygplatser kan applicera i sin servicemiljö för att sticka 

ut i dagens konkurrenssituation. Vidare möjliggörs högre kundnöjdhet och mervärde för 

resenären. Därmed anser vi att vår forskningsfråga har blivit besvarad. 

 

Utifrån vår slutdiskussion med inflytande från vår forskningsfråga finner vi förslag på vidare 

forskning. Vi anser förstnämnt att det skulle vara intressant att studera hur förhållandena 

gestaltas på större flygplatser och isåfall utanför Sverige, om tendenserna stödjer de vi påvisat 

samt om det föreligger skillnader.  Det skulle då vara intressant och kartlägga mer specifikt 

om det skiljer sig mellan olika målgrupper och vad de söker ur flygplatsens tjänsteutbud. Det 

skulle fortsättningsvis även vara intressant att tydligare påvisa vilket sätt flygplatser kan 

utveckla servicelandskapet med stöd av sinnesmarknadsföring genom att utföra experiment i 

flygplatsens servicemiljö som mäter dess effekter tydligare. Detta med hjälp av 

sinnesorienterade inslag för att se om olika förändringar kan frambringa särskiljande resultat. 

Alternativt fokusera på ett eller flera sinnen och utvärdera om konsumenter påverkas genom 

dessa förändringar. Andra möjligheter skulle kunna vara att utföra experiment på platser där 

konsumenten ofta känner oro och stress eller på andra specifika platser i flygplatsens 

processflöde. På sätt skulle diverse aspekter kunna klarläggas som kan vara intressanta för 

verksamhetsansvariga att titta närmare på. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuschema – Personlig intervju 
 

På vilka olika sätt kan flygplatser utveckla servicelandskapet med stöd av sinnesorienterad 

marknadsföring? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Först och främst… 

- Vad är ditt namn och vad är din roll här? 

- Berätta lite kort om er verksamhet 

 

Servicelandskap (Flygplats) 
2. Vilket anser du är det viktigaste aspekterna ur flygplatsens servicelandskap? 

(funktion, komfort, service, butiker?) 

3. Vilka faktorer tror du resenären överlag söker ur servicelandskapet?  

→ Är det olika för olika passagerare? 

4. Hur och på vilket sätt tror ni att man skulle kunna utveckla flygplatsens 

servicelandskap för att skapa en bättre upplevelse? 

5. Hur kan man utveckla flygplatsen för att skapa mindre köbildningar, stress och 

irritation? 

6. Vilken funktionell strategi arbetar ni med på servicelandskapet? (skyltar & symboler, 

layout & funktion, välutformat och genomtänkt)? 

7. Hur är ytorna fördelade på servicelandskapet? Vilket får mest utrymme? 

 

Sinnesmarknadsföring 
8. Vilken atmosfär vill ni förmedla inne på flygplatsen? 

9. I vilken utsträckning står de mänskliga sinnena i fokus inne på en flygplats? 

→ Vilket sinne är mer framträdande? 

10. Hur kan man utveckla/arbeta mer med de fem sinnena i en flygplatsmiljö? 

→ Vart det finns det potential? 

11. Finns det några hinder för utvecklingen av sinnesmarknadsföring på en flygplats? 

12. Vilka effekter tror du sinnesmarknadsföring kan ge en flygplats? 

13. Hur skulle man kunna skapa positiva sinnesintryck på en flygplats? 

→ Har ni en uttalad sinnesstrategi på er flygplats? (syn, känsel, ljud, smak, doft) 

 

Syn  

14. Hur arbetar ni med visuella stimuli idag på er flygplats? (Är det medvetet?) 

15. Hur skulle ni kunna utveckla/arbeta med visuella stimuli på er flygplats? 

16. Finns det en tanke kring ljussättningen på er flygplats? Hur ser det ut idag? 

17. Finns det en tanke kring färgval på er flygplats? Hur ser det ut idag? 

18. Vad anser ni är tilltalande och passande färger på en flygplats? 

19. Vad tror du är viktigt för att en flygplats ska bli visuellt tilltalande? 

20. Vad tror du är viktigt kring flygplatsens interiör och layout?  

 

Känsel 

21. Hur arbetar ni känselsinnet idag på er flygplats? (Är det medvetet?) 

22. Hur skulle ni kunna utveckla/arbeta med känselsinnet på er flygplats? 
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23. Finns det någon tanke kring val av placering av sittplatser etc. på er flygplats? 

24. Finns det en tanke kring temperaturnivån på er flygplats för att skapa ett trivsamt 

klimat? 

25. Vad kommer resenären kontakt med på er flygplats, gällande beröring? 

26. På vilket sätt tror ni att man kan skapa fler bekvämliga ytor i ett servicelandskap? 

27. Vad tror ni är viktigt gällande bekväma sittplatser och inredning etc. på en flygplats? 

 

Ljud 

28. Hur arbetar ni med ljud på er flygplats idag? (Är det medvetet?) 

29. Hur och på vilket sätt tror ni att man kan nyttja ljud på en flygplats? 

→ Vad finns det för möjligheter på er flygplats? 

30. Vilken typ av musik tror ni skulle kunna passa på en flygplats? på specifika områden 

(stora ytor, toaletter, butiker, restauranger  osv.) 

31. Hur kan man hantera störande/höga ljud på en flygplats? 

32. Vad tror du det finns för fördelar/nackdelar att använda musik? 

33. Hur tror ni musik kan påverka resenären på en flygplats gällande väntetid etc.? 

 

Smak  

34. Hur arbetar ni med smak stimuli idag på er flygplats? (Är det medvetet?) 

35. Hur skulle ni kunna utveckla /arbeta med smak stimuli på er flygplats? 

36. Vad finns det för mat & dryck utbud på er flygplats? 

37. På vilket sätt tror ni lukt av mat & dryck kan påverka resenärens val av köp? 

38. Hur kan man locka/ få fler resenärer att konsumera mer mat och dryck på flygplatsen? 

39. Vilka är de mest sålda varugrupperna på flygplatsen? 

 

Doft  

40. Hur arbetar ni med olika dofter på er flygplats idag? Finns det någon tanke kring det? 

(Är det medvetet?) 

41. Hur skulle ni kunna utveckla/arbeta med olika dofter på er flygplats? 

42. Hur och på vilket sätt tror ni att man kan använda dofter på en flygplats? vilka slags 

dofter tror ni är passande? 

43. Hur tror ni dofter kan påverka resenären på en flygplats?  

 

Värdehöjande faktorer för resenären 
44. Vilken service/utbud tror du resenärer vill ha på en flygplats? 

45. Vad tycker du det ska finnas mer av på en flygplats för att det ska skapa ett mervärde 

för resenären? 

46. Vilken del i flygplatsen har störst potential att utvecklas för att skapa ett attraktivare 

servicelandskap? 

47. Vilket är den vanligaste feedbacken ni får av resenärerna?  

→ Vad efterfrågar de? Gör ni uppföljning? 

48. Finns det någon aktuell trend i branschen som kan skönjas? 

49. Vilka stödjande insatser finns på flygplatsen? (teknisk, personal, eget värde) 

 

Övrigt: 

- Är det något Du anser vi borde titta närmare på i ditt intresse? 

- Är det något Du vill lyfta fram som vi glömt prata om? 
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Bilaga 2. Intervjuschema – Fokusgrupp 

 

Inför resan: 
Hur förbereder du dig inför resan? 

Är flygplatsen viktig för din reseupplevelse? 

(Hur stor del av resan tycker du flygplatsen utgör för dig? ) 

Hur lång tid innan vill du vara på en flygplats? Varför? 

Beskriv då hur du tycker det ska ”vara” på en flygplats? Vad har du för förväntningar? 

Vad är värdefulla egenskaper en flygplats ska innehålla? 

 

Inne på flygplatsen: 
Föredrar du lämna väskan vid self-service eller till manuell disk? 

Hur fördriver du din tid från incheckning till ombordstigning? 

Finns det något som du stör dig på? Är det något moment som stressar eller skapar 

obehag? 

Vilken typ av service/utbud vill du finna på en flygplats? 

 

SM (syn, känsel, ljud, smak, doft) 

Vilket sinneslag/känsla upplever du på en flygplats, finns det något som kan påverka dig? 

 

Doft 

Tror du att ni blir påverkade av dofter på en flygplats, isåfall på vilket sätt? 

Vilka dofter tycker ni är passande på flygplats? 

 

Ljud 

På vilket sätt anser ni att man ska nyttja ljud på en flygplats? 

(Vad tror ni musik kan ha för påverkan på er som resenär på en flygplats?) 

 

Känsel 

Vad upplever ni kring flygplatsens sittplatser, inredning etc.? Vad drar du dig till? 

 

Smak 

Är det något som kan påverka ditt val av konsumtion på en flygplats? 

Vad skulle få dig att konsumera mer inne på flygplatsens områden? 

(Vad handlar du på flygplatsen?) 

 

Syn 

Vad anser ni är passande och visuellt tilltalande gällande färg, ljus och interiör på en 

flygplats? 

 

(Om du får fantisera fritt) vad önskar du mer skulle finnas på flygplatsen? 

 

Väl hemma: 
Vilken del i flygplatsen kan utvecklas mer? 

Hur kan man skapa en mer trivsam miljö på flygplatsen? 

Vad skulle få dig att komma tidigare till flygplatsen nästa gång?  

Har du haft en riktigt väl/dålig upplevelse på flygplatsen någon gång? 

 


