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II 

Sammanfattning 

Tjänster är handlingar snarare än varor, detta betyder att tjänster inte är påtagliga. Det vill 
säga att en tjänst inte går att se, känna eller smaka på i samma utsträckning som en produkt. 
Detta medför att kunden kan ha svårigheter att utvärdera kvaliteten av en tjänst och kunden 
letar därför efter påtagliga föremål som hör till tjänsten för att lättare kunna utvärdera kvali-
teten.  Exempel på sådana föremål kan vara möblemang, temperatur, olika dofter och ljus-
sättning i företagets lokaler. Dessa fysiska föremål ingår i konkurrensmedlet påtaglighet som 
är en av tre delar i tjänstemarknadsföringens konkurrensmedel. De två andra konkurrens-
medlen är personer och process. Konkurrensmedlet personer representerar den personal kun-
den möter, andra kunder i omgivningen där tjänsten utförs och även kunden själv. Den sista 
delen är process och detta innebär t.ex. ett tjänsteföretags kösystem och registrerings-
processer. Den omgivande miljön mellan företag och kund är det som utgör ett service-
landskap. Servicelandskapet kan definieras som: ”den fysiska omgivningen, vilken tjänsten 
produceras, levereras och konsumeras inom”. Det är de fysiska bevisen som präglar den om-
givande miljön och därför spelar servicelandskapet en stor roll för den upplevda kund-
kvaliteten. Att ha ett tillfredsställande servicelandskap kan ses som en viktig del för skapandet 
av hög kundkvalitet, men även för ett tjänsteföretags marknadsföring. Oavsett vilken typ av 
tjänst som konsumeras så har alla tjänster en sak gemensamt, nämligen servicemötet.  Även 
servicemötet ligger till grund för hur kunden upplever tjänstens kvalitet och därför är det vik-
tigt att servicemötet, som även kallas ”sanningens ögonblick”, har så hög kvalitet som möjligt 
för att personalen i sin tur ska kunna skapa hög kvalitet för kunden. 

Syftet med rapporten är att beskriva hur kunden uppfattar omgivande miljö i ett tjänsteföretag. 
En undersökning kommer att genomföras på Kärnsjukhuset i Skövde för att ta reda på kunder-
nas uppfattning om den omgivande miljön i entréhall och angränsande väntrum. 

Rapporten bygger på den undersökning vi genomfört på Kärnsjukhuset i Skövde. För att un-
dersökningen ska få så hög tillförlitlighet som möjligt har vi valt att genomföra undersökning-
en i form av en besöksintervju. Vid en besöksintervju har respondenten möjlighet att ställa 
frågor till oss vid eventuella oklarheter som gäller frågeformuläret och vi kan hjälpa till med 
förtydningar. Detta kommer troligtvis att öka svarsfrekvensen och med det ökar även under-
sökningens tillförlitlighet. Vårt urval består av 200 respondenter och det geografiska område 
som vi valt att begränsa oss till är sjukhusets entréhall med angränsande väntrum. 

De centrala slutsatser vi fått fram av undersökningen är att kunder uppfattar den omgivande 
miljön i entréhallen som positiv. Vad som har framkommit av undersökningen är att entréhal-
len upplevs som lugn och fräsch, att skyltning, utrymme och belysning upplevs som tillfreds-
ställand. En annan slutsats vi fått fram är att personalen kan ha ett visst inflytande på kundens 
uppfattning av den omgivande miljön.  
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Abstract 

Services are more actions than goods; this means that services are more tangible. Tangible 
means that it can’t be seen, touched or tasted in the same way that a product can. This may 
result in the customer having some problems with evaluating the quality of the service. Be-
cause of this, the customer searches for more tangible areas that relate to the service to easier 
evaluate the quality. Examples of such areas could be furnishing, temperature, different scents 
and lighting inside the companies premises. These physical areas are included as a competi-
tive weapon where tangibility is one of three parts in the competitiveness in the marketing of 
services. The other two are people and process. The competitive weapon of people represents 
the staff that the customer engages with, other customers in the surrounding environment and 
even the customer himself.  The last part is process; this is for example a service company’s 
queue system and its registration process. The surrounding environment between a company 
and the customer constitute the servicescape. The servicescape can be defined as: “the physi-
cal surroundings, where services are produced, delivered and consumed within”. It is the 
physical evidence that pervades the surrounding environment and therefore servicescape plays 
a large part in the customer’s experience of quality. To have a satisfying servicescape can 
therefore be seen as an important part in producing high customer quality, and even for a ser-
vice company’s marketing. Regardless of what type of service that is consumed, they all have 
something in common, the service meeting. Even the service meeting impacts greatly on how 
the customer experiences the quality of the service. Therefore it is important that the service 
engagement, even called “moment of truth”, is as good as possible to create good quality for 
the customer.  

The intention with the study is to describe how the customer registers with the surrounding 
environment in a service company. A study will be done on Kärnsjukhuset i Skövde to find 
out the customers interpretations on the surrounding environment in the entrance hall and 
neighboring waiting rooms.   

This report is based on the study we made on Kärnsjukhuset i Skövde. We chose to do the 
study in form of an attendance interview to attain the highest possible reliability. With an at-
tendance interview the respondent had the chance to ask us questions if there was anything 
they didn’t understand and even make some clarifications. This will probably increase the 
answer frequency and also increase the study’s reliability. Our selection consists of 200 res-
pondents and the geographically area of the entrance hall and neighboring waiting rooms in 
the hospital. 

The most central conclusion we deduced from the study is that the customer registers the sur-
rounding environment in the entrance hall as a positive environment. What emerges from the 
study in the entrance hall is that it is perceived as calm and fresh, that the display, the room 
and the lighting are perceived as satisfying. Another conclusion that emerges is that the staffs 
have some influence on the customers’ perception on the surrounding environment.  
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges möjlighet till en inblick för den problemformulering som uppsat-
sen grundar sig på. Genom denna uppsats vill vi fördjupa oss och ge läsaren en förståelse för 
fenomenet servicelandskap och kundens uppfattning av omgivande miljö. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

Nu, mer än någonsin är det viktigt och mer utmanande att skapa och kontrollera kommuni-
kationen av begreppet ”mun till mun” (eng. word of mouth). Enligt Grönroos 1 beror detta till 
stor del på de nya medier som har uppkommit på senare tid i form av sociala nätverk, bloggar 
och andra webbsidor på Internet där kommunikationen sprids snabbare. Med uttrycket ”mun 
till mun”  menas kommunikation från en person till en annan. Det är tidigare erfarenheter av 
en specifik tjänst som kommer att påverka vad en kund berättar för andra om just den tjänsten. 
Det har visat sig att marknadsföring från ”mun till mun” ofta har en större påverkan än den 
planerade marknadskommunikationen från företagets sida. Effekten av detta fenomen varierar 
betydligt mellan olika branscher och situationer. Det hävdas att negativa erfarenheter av en 
tjänst tenderar att sprida sig oftare, fortare och till fler personer, än positiva erfarenheter. 2  

Positiva eller negativa erfarenheter kommer inte enbart från den rena tjänsten som utförts, 
utan innefattar även omgivningen runt tjänsten, personal och övriga kunder som också befin-
ner sig i omgivningen där tjänsten utförs. Eftersom tjänster är producerade och konsumerade 
simultant är konsumenter alltid närvarande i företagets tillverkningsprocess. Tjänster är 
ogripbara och därför söker kunder ofta efter gripbara faktorer inom tjänsten för att på ett bätt-
re sätt kunna förstå och utvärdera dess karaktär. Kunskap om dessa viktiga variabler i tjäns-
temarknadsföringen har lett till en tillökning i marknadsföringsmixen.3 Enligt Zeithaml, Bit-
ner & Gremler 4 består marknadsföringsmixen traditionellt sett av fyra P; produkt, pris, plats 
och påverkan. Tillökningen av marknadsföringsmixen, menar de, består av tre P; personer, 
påtaglighet och process. Tjänsteföretag fokuserar på de sju P: na och försöker få dessa så bra 
som möjligt för att skapa nöjda kunder. Nöjda kunder skapas dock inte enbart genom en bra 
tjänst, det finns även andra faktorer som spelar in på den upplevda kvaliteten av hela tjänsten. 
En av de faktorer som påverkar kvaliteten är servicelandskap (eng. servicescape). 5 Termen 
som vi kallar servicelandskap uttrycktes första gången av Mary Jo Bitner 6. Servicelandskap 
är en del av fysiska bevis, som är en beståndsdel i marknadsföringsmixen. De fysiska bevisen 
inkluderar alla materiella föremål som kretsar kring tjänsten så som broschyrer, företagskort, 
skyltning, inredning och utrustning. Servicelandskap har stor betydelse i företag eller på plat-
ser där kunden spenderar mycket tid.7 Exempel på sådana platser är bland annat där kunder 
ofta får vänta på exempelvis buss, tåg och avtalade tider med t.ex. advokat eller läkare och 

                                                      
1 Grönroos, Service management and marketing, 2007 
2 Grönroos, Service management and marketing,  2007 
3 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 24 
4 Zeithaml, Bitner & Gremler Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,, 2009 s 23-25  
5 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 23-25 
6 Bitner, Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and emplyees 1992 i Corvellec & 
Lindquist, Servicemötet, 2005 s 203 
7 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW , 2007 s 122 
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därigenom kanske får spendera väntetid.  Där det kan ses mycket tydligt att kunden spenderar 
mycket väntetid och att servicelandskapets betydelse därför är viktig är på sjukhus. Kunder 
spenderar väntetid när de har en avtalad läkartid och väntetiden innan kunden får träffa sjuk-
sköterska eller läkare spenderas ofta i entréhallar eller väntrum.  Olika kunder har troligtvis 
olika åsikter om hur de uppfattar den omgivande miljön. Vi ställer oss därför frågan om servi-
celandskapet uppfattas olika mellan olika åldersgrupper? Vi har valt att kalla patienterna på 
sjukhuset, även anhöriga och besökare, för kunder. Detta är ett begrepp som ledningen på 
Kärnsjukhuset i Skövde håller på att införa för att patienten ska känna sig mer delaktig i hela 
besöksprocessen. Detta är något vi håller med om, vi anser att begreppet patient kan ha en 
negativ klang i många fall. Att få bort den negativa klangen kan göra att kunden upplever pa-
tientbesöket som en tjänst med högre kvalitet. Sjukhus i Sverige kan inte segmentera sina 
kunder eftersom kunderna tillhör vissa sjukhus beroende på var kunden bor och kan inte själ-
va välja vilket sjukhus de vill. Det går heller inte att segmentera marknaden då sjukvård är till 
för alla personer, oberoende av ålder, kön och livsstil.   

Servicelandskapet är den fysiska omgivningen där tjänsten är lokaliserad, dvs. där tjänsteföre-
taget och kunden möts. 8 De människor som hanterar kundkontakt i organisationer kan 
benämnas som företagets ”ansikte utåt”. Kundkontakter äger exempelvis rum i receptioner 
och informationsdiskar. Dessa människor har oftast en betydande roll för kundens uppfattning 
av kvaliteten. Kundens positiva eller negativa uppfattning om en organisations ”ansikte utåt” 
ligger till grund för organisationens välgång gällande tillit, goodwill och affärer. 9 

 

1.2 Problemformulering 
 

Utifrån ovanstående bakgrund ställer vi oss frågan: 

Hur uppfattar kunden den omgivande miljön i en sjukhusentré? 

Då det inte enbart är fysiska anordningar, utan även personalens attityd och beteende gent-
emot kunden, som kan påverka hur kunden uppfattar den omgivande miljön vill vi även ställa 
oss frågan: 

- Har personalen i receptionen något inflytande på hur kunden upplever den om-
givande miljön? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kunden uppfattar omgivande miljö i entréhallen på 
Kärnsjukhuset i Skövde. För att ta reda på detta ska en enkätundersökning genomföras på 
sjukhuset där vår målsättning är att undersöka kundernas uppfattning om sjukhusets omgivan-
de miljö i entréhallen och angränsande väntrum. Uppsatsen är först och främst angelägen för 
Kärnsjukhuset i Skövde då den utgår från denna organisations entréhall och dess utformning. 
Uppsatsen kan även komma att bli angelägen för andra sjukhusorganisationer då vi anser att 
det resultat vi fått fram om entréhallens servicelandskap generellt sett kan appliceras på andra 

                                                      
8 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 25 
9 Nyström & Wallén, Ansiktet utåt, 2002 s 7-8 
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sjukhus som kanske har samma problem med entréhall eller liknande. Vi kan även se att vissa 
slutsatser vi dragit om fysiska bevis även kan vara angeläget för andra tjänsteföretag att ta till 
sig vad gäller just entréhallar eller väntrum. Även det vi kommit fram till om personalens be-
teende gentemot kunder som kan påverka hur kunden uppfattar servicelandskapet och det 
totala intrycket av tjänsten kan vara angeläget för andra tjänsteföretag att studera och ta till 
sig.  

  



 

 

2 Teoretisk referensram
 

I detta kapitel presenteras den teori som
är att först ge läsaren en förståelse för tjänstemarknadsföring för att
ämnet fysiska bevis och servicelandskap, som är uppsatsens huvudämne.
___________________________________________________________________________

 

2.1 Vad är en tjänst? 
 
En tjänst kan enligt Nationalencyklopedin definieras som ”en kedja av händelser eller aktivi
teter i vilken en kund interagerar
sa behov”. 10 Det engelska ordet för tjänst är ”service” som härstammar från
der att tjäna. Företag tjänar kunder när de serverar mat på en restaurang, masserar, kör buss, 
checkar in gäster på hotell eller tar 
kedja av händelser som ofta förekommer på ett sjukhus. Steg ett är för kunden att komma in i 
lokalen genom entrén till entréhallen. Nästa steg i kedjan är att registrera sig i receptionen. 
Efter registrering förekommer det en stunds väntetid som fördrivs antingen i mottagningens 
väntrum eller i entréhallen. Det näst sista steget är att träffa en sjuksköterska eller läkare. Som 
ett sista steg är utgången från sjukhuset där vissa respondenter spender
hallen i väntan på en buss eller annan skjuts.

Figur 

Figur 1 tydliggör att när vi vidare i denna uppsats talar om tjänster 
första mötet sker mellan kund
plats där kunden spenderar mest väntetid, nämligen i entréhallen och 
rum. Vi har valt att fokusera på dessa platser i sj
är av stor betydelse där kunder spenderar mycket tid. Vi är därför nyfikna på hur kunden up
fattar den omgivande miljön i entréhallen. Receptionen och dess personal har vi valt att fok
sera på eftersom personalens beteende kan komma att påverka hur kunden uppfattar den o
givande miljön och tjänstens kvalitet. 

Figur 2 De delar i 

                                                      
10 Natinalencyklopendin, 2010, http://ne.se/sok/tj%C3%A4nst?type=NE [www]
11 Eriksson & Åkerman, Kunden är ditt varumärke
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Teoretisk referensram 

kapitel presenteras den teori som vi anser vara väsentlig för uppsatsens ämne.  Tanken 
är att först ge läsaren en förståelse för tjänstemarknadsföring för att sedan gå djupare in på 

servicelandskap, som är uppsatsens huvudämne. 

_______________________________________________________________________

En tjänst kan enligt Nationalencyklopedin definieras som ”en kedja av händelser eller aktivi
eter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags medarbetare i syfte att tillgodose vi

Det engelska ordet för tjänst är ”service” som härstammar från
Företag tjänar kunder när de serverar mat på en restaurang, masserar, kör buss, 

hotell eller tar betalt i kassan i en matvarubutik. 11 Bilden nedan visar den 
kedja av händelser som ofta förekommer på ett sjukhus. Steg ett är för kunden att komma in i 
lokalen genom entrén till entréhallen. Nästa steg i kedjan är att registrera sig i receptionen. 

egistrering förekommer det en stunds väntetid som fördrivs antingen i mottagningens 
väntrum eller i entréhallen. Det näst sista steget är att träffa en sjuksköterska eller läkare. Som 
ett sista steg är utgången från sjukhuset där vissa respondenter spenderar ännu lite tid i entr
hallen i väntan på en buss eller annan skjuts. 

Figur 1 Händelseförloppet ur kundens synvinkel 

är vi vidare i denna uppsats talar om tjänster tänker vi på platsen där det 
första mötet sker mellan kunden och sjukhuset, dvs. i en reception. Vi fokuserar även på den 
plats där kunden spenderar mest väntetid, nämligen i entréhallen och med a

Vi har valt att fokusera på dessa platser i sjukhuset för att servicelandskapets utformning 
är av stor betydelse där kunder spenderar mycket tid. Vi är därför nyfikna på hur kunden up
fattar den omgivande miljön i entréhallen. Receptionen och dess personal har vi valt att fok

ens beteende kan komma att påverka hur kunden uppfattar den o
givande miljön och tjänstens kvalitet.  

De delar i kundens händelseförlopp som uppsatsen fokuserar på 

              
Natinalencyklopendin, 2010, http://ne.se/sok/tj%C3%A4nst?type=NE [www] 

Kunden är ditt varumärke, 1999 s 102 

väsentlig för uppsatsens ämne.  Tanken 
sedan gå djupare in på 

_______________________________________________________________________ 

En tjänst kan enligt Nationalencyklopedin definieras som ”en kedja av händelser eller aktivi-
i syfte att tillgodose vis-

Det engelska ordet för tjänst är ”service” som härstammar från latinet och bety-
Företag tjänar kunder när de serverar mat på en restaurang, masserar, kör buss, 

Bilden nedan visar den 
kedja av händelser som ofta förekommer på ett sjukhus. Steg ett är för kunden att komma in i 
lokalen genom entrén till entréhallen. Nästa steg i kedjan är att registrera sig i receptionen. 

egistrering förekommer det en stunds väntetid som fördrivs antingen i mottagningens 
väntrum eller i entréhallen. Det näst sista steget är att träffa en sjuksköterska eller läkare. Som 

ar ännu lite tid i entré-
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med angränsande vänt-
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är av stor betydelse där kunder spenderar mycket tid. Vi är därför nyfikna på hur kunden upp-
fattar den omgivande miljön i entréhallen. Receptionen och dess personal har vi valt att foku-

ens beteende kan komma att påverka hur kunden uppfattar den om-
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Det kan diskuteras om en sjukhusorganisation verkligen kan anses vara ett tjänsteföretag. Den 
litteratur och de vetenskapliga artiklar som vi främst använt oss av i denna uppsats är skriven 
på engelska och av engelskmän eller amerikaner. I USA är det är valet fritt för befolkningen 
att välja både vilket sjukhus och vilken läkare de helst vill ha. Detta gör att sjukhusen kan 
segmentera deras kunder och aktivt jobba med tjänstemarknadsföring och därför kan de ses 
som tjänstföretag. I Sverige har patienter inte samma valfrihet och sjukhusen kan inte seg-
mentera sin marknad på samma sätt som i USA. Det är inte helt korrekt att säga att sjukhus är 
tjänsteföretag i Sverige, men på grund av att det på läkare och sjuksköterskor på ett sjukhus 
utför tjänster anser vi ändå att sjukhus på ett sätt kan ses som ett tjänsteföretag.  

Det som kännetecknar en tjänst mest är dess ogripbarhet. Tjänster är handlingar snarare än 
varor, därför är en tjänst inte gripbar. Kunden kan inte se, känna eller smaka på en tjänst i 
samma utsträckning som en produkt. En annan karaktär för en tjänst är att den är heterogen. 
En tjänst är producerad och konsumerad av människor och kan därför inte vara identisk varje 
gång den utförs. Tjänster är oftast producerade och konsumerade på samma gång medan en 
produkt är producerad först och sedan konsumerad. Till följd av detta är det svårt att mass-
producera en tjänst. Det fjärde och sista kännetecknet är att en tjänst inte kan sparas, återläm-
nas eller lagras. Det krävs därför en strategi för hur personalen behandlar kunder när tjänsten 
går fel och kunden blir missnöjd eftersom en tjänst inte kan återlämnas. 12 

En tjänst är ofta en känslomässig upplevelse för kunden. Kundens individuella upplevelse av 
en tjänst påverkas av många faktorer. Eriksson & Åkerman 13 har listat ett antal faktorer som 
kan påverka en tjänst:  

Information - Avser utformning av broschyrer, prislistor, visitkort och om det finns lätt-
förståeliga och tydliga skyltar i företagets lokaler. 

Professionalitet - Påverkar tjänsten genom hur personalen svarar i telefon och i vilken ut-
sträckning personalen kan svara på kundernas frågor. 

Fysisk miljö - Avser lokalens utformning och hur tjänsteföretaget välkomnar kunden 

Tillgänglighet - Syftar till hur lätt det är för kunden att nå rätt person med en gång och 
väntetiden för att få prata med personal. 

Personalpolicy - Gäller de regler som finns inom företaget och som personalen måste veta 
om. 

Servicepolicy - Avser den utsträckning som företaget tar sig tid till att lyssna på kundens 
önskemål och problem. 

Klagomålshantering - Representerar företagets strategi för kundens synpunkter och kla-
gomål och till vilken grad dessa tas på allvar. 

Tekniska rutiner - Syftar till vilka betalningsrutiner som används och hur företaget tar 
hand om sina kunder. 

När en kund interagerar med ett tjänsteföretag kommer tjänstens karaktär, som är baserad 
på dessa faktorer, att påverka kundens uppfattning av kvalitet på tjänsten. 14 

                                                      
12 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 20-21   
13 Eriksson & Åkerman, Kunden är ditt varumärke, 1999 s 102 
14 Eriksson & Åkerman, Kunden är ditt varumärke, 1999 s 103 
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2.2 Vad är kvalitet? 

 
En vanligt förekommande definition på kvalitet hos en tjänst är att ”tjänsten skall motsvara 
kundernas förväntningar och tillgodose deras behov”. 15 

När en kund värderar en tjänsts kvalitet grundar det sig ofta i de förväntningar kunden har på 
tjänsten och vad som blir själva utfallet av tjänsten. Kvalitet grundar sig även på den process 
som utfallet av tjänsten föregås av.  

Tjänstekvalitet kan beskrivas med fem faktorer: 
 

Påtaglighet 
Pålitlighet 
Villighet och beredskap 
Säkerhet 
Empati, inlevelse 
 

Påtagligheten av en tjänst utgörs av den fysiska miljön så som lokaler, personalens klädsel 
och medicinsk eller teknisk utrustning. Dessa faktorer är konkreta föremål som kunden kan se 
och lätt upptäcka. Pålitligheten syftar till hur väl företaget uppfyller de uppdrag eller villkor 
som sagts och antagits. Det är viktigt för kvaliteten att tjänsten utförs korrekt, att personal 
håller sig inom utsatta tidsramar och att prisuppgörelser fullgörs. Att slutföra en tjänst punkt-
ligt och snabbt och att alltid vara lättillgänglig för kundens behov av hjälp är en viktig aspekt 
för att skapa god kvalitet. Denna faktor är även viktig att uppfylla för att fullgöra punkten om 
villighet och beredskap. Säkerhet utgörs av personalens nödvändiga kunskaper och skapandet 
av tilltro och förtroende gentemot kunden. 16 Med empati menas att företaget förstår kundens 
behov och att personalen arbetar utifrån sin bästa förmåga för att ge kunden individuell och 
personlig uppmärksamhet. 17 De fyra faktorerna pålitlighet, villighet, säkerhet och empati är 
troligen av högsta värde för kunden, men de är inte påtagliga och kan inte iakttas. Därför kan 
det antas att påtagligheten av en tjänst påverkar dessa fyra ogripbara faktorer indirekt. Ett ex-
empel på detta kan vara en jurists kontor som är väldigt oorganiserat, detta kommer inte bara 
ge intrycket av dålig kvalitet utan även bristande pålitlighet hos juristen själv. Å andra sidan 
kan ett organiserat och modernt kontor uttrycka positiva bevis som pålitlighet, hög kompetens 
och en mer seriös bild av juristen. Detta exempel visar hur kvalitetsfaktorerna verkar och ar-
betar tillsammans för att skapa så god kvalitet som möjligt för kunden. 18 
 

Patientillfredställelse är en viktig del i upplevd kvalitet av sjukvård. Kvalitet av sjukvård mäts 
ofta med hjälp av struktur, processer och utfall. 19 På senare tid har förbättringar inom proces-
sen kommit att bli mycket betydande för att utveckla kvalitet inom sjukvård. Ett viktigt verk-
tyg som ska hjälpa till att förbättra processen är enkäter för att undersöka kundnöjdheten. 
Denna undersökning ger företaget värdefull information om hur kunden upplever och värderar 
företagets produkter eller tjänster. En patients tillfredsställelse avgörs av hur han eller hennes 
förväntningar har blivit besvarade. Inom sjukvården görs ofta denna undersökning i slutskedet 
av patientens besök. Undersökningens resultat ska visa patientens uppfattning av värdet av 

                                                      
15 Arnerup-Cooper & Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 1998 s 138  
16 Arnerup & Edvardsson, Marknadsföring av tjänster, 1992 s 117 
17 Grönroos, Service management and marketing, 2007 s. 84 
18 Reimer & Kuehn, The impact of servicescape on quality perception, European Journal of Marketing, 2005 
19 Otani, Waterman, Faulkner, Boslaugh & Claiborne, How patient reactions to hospital care attributes affect the 
evaluation  of overall quality of care, willingness to recommend, and willingness to return, 2010 
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utfallet av behandlingen (mår patienten bättre?), den medicinska utrustningen som användes i 
behandlingen (var utrustningen ren och modern?) och den process som utfallet uppkom ur 
(blev patienten behandlad med respekt och blev behandlingen klar i rätt tid?) 20 
 

2.3 Den traditionella marknadsföringsmixen 
 

Marknadsföringsmixen är ett erkänt sätt att se på och handskas med marknadsföring. Mark-
nadsföringsmixen handlar traditionellt sätt om ett visst antal konkurrensmedel som hjälper 
företag att bli konkurrenskraftiga. Medlen utgörs av 4 P: produkt, pris, plats och påverkan. 21 
För att få en bättre förståelse för expansionen av den traditionella marknadsföringsmixen föl-
jer nedan en kortfattad beskrivning av marknadsföringsmixens 4 P.  

Produkt Är företagets största konkurrensmedel i de flesta fall. 

Behöver nödvändigtvis inte vara en fysisk produkt, utan kan vara en plats, en 
tjänst, en aktivitet eller en organisation.  

Pris  Priset är baserat på kunskaper om kundens priskänslighet, produktens självkost-
nad och konkurrenternas priser. 

Plats  Hur och i vilken utsträckning produkten ska vara tillgänglig för kunden. 

Påverkan Handlar om att informera kunden om produktens egenskaper och dessutom över-
tyga kunden om att produkten eller tjänsten i det här fallet är bra. 

Här ingår även kommunikationen från ”mun till mun”, som är en form av indi-
rekt marknadsföring som kunder själva skapar och som företagen inte direkt kan 
påverka. 22 

 

2.4 Expanderad marknadsföringsmix 

 
Marknadsförare har insett vikten av de nya perspektiv som tjänster medför i jämförelse med 
produkter. Det som i stora drag skiljer en tjänst från en produkt är att tjänster produceras och 
konsumeras simultant, kunder är närvarande i tjänstprocessen och därmed interagerar direkt 
med tjänsteföretagets personal. Insikten av dessa nya perspektiv har lett till en utökning av 
marknadsföringsmixen med ytterligare tre P. Dessa tre P representeras av personer, påtaglig-
het och process och förekommer som konkurrensmedel i tjänstemarknadsföring. De tre extra 
beståndsdelarna i marknadsföringsmixen för tjänsteföretag måste tas fram för att belysa per-
sonalens viktiga betydelse och för att göra tjänsten mer gripbar eftersom den vanligtvis inte 
utgörs av några materiella ting. 23 Nedan beskrivs de 3 P: na som expansionen utgörs av. 

 

 

                                                      
20 Friesner, Neufelder, Raisor & Bozman, How to improve patient satisfaction when patients are already satis-
fied: A continuous process-improvement approach, 2009 
21 Arnerup-Cooper & Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 1998 s 275 
22 Skärvad & Olsson, Företagsekonomi 100, 2007 s 121- 135 
23 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 24,25,27 
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Personer  

Ett företags personal inkluderar alla de personer som på något sätt medverkar i tillverknings-
processen av en tjänst. Dessa personer är förutom personal, men även konsumenten själv och 
andra kunder i den omgivande miljön som påverkar den upplevda kundkvaliteten. Faktorer 
som personalens klädsel och deras beteende har stor påverkan på kundens upplevelse av tjäns-
ten.  

 

Påtaglighet  

Påtaglighet (eng. physical evidence) representerar den omgivande miljön där tjänsten utförs. I 
denna del ingår design av fysiska föremål som förknippas med tjänsten, dessa föremål kan 
vara broschyrer, fakturor och visitkort som har en inverkan på kundens uppfattning av tjäns-
tens kvalitet . Detta konkurrensmedel kommer i denna uppsats benämnas fysiska bevis eller 
fysiska anordningar. 

 

Process 

Processen av en tjänst är den faktiska sammansättningen av aktiviteter som en tjänst utgörs av 
och som kunden fysiskt deltar i. Utifrån den synliga processen ges en perception som gör det 
lättare för kunden att bedöma värdet av tjänsten och dess kvalitet. 24 

 

2.5 Fysiska bevis 

 
För att leverera en tjänst på ett mer påtagligt sätt krävs ett samarbete mellan de tre konkur-
rensmedlen då de tillsammans representerar och förser tjänster med fysiska föremål. De tre 
elementen medverkar till viss del tillsammans vid varje tillfälle när ett företag interagerar med 
en kund. Detta samarbete är viktigt vid skapandet av upplevd kundkvalitet. Bilden nedan illu-
strerar det gemensamma arbetet för de tre elementen:  

                                                      
24 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 25,27 



 

 

 

För att tydliggöra de tre elementens 
går till i en sjukhusmiljö.  

När en kund besöker ett sjukhus för ett läkarbesök, är den första personen som 
troligen en receptionist i sjukhusets entré eller vänt
mer att bedömas utifrån hur registrerings
stem? Hur lång väntetid är det? Är registreringsprocessen datoriserad eller sköts det manuellt? 
Kvaliteten kommer även bedömas utifrån
hjälpsam, artig och kunnig? Behandlar han eller hon 
mentet; fysiska bevis, påverkar kvaliteten utifrån vänt
behaglig temperatur och är stolar eller liknan
lighet spelar roll vad gäller den upplevda kvaliteten. Utifrån detta exempel kan konstateras att 
de tre elementen spelar olika stor roll i olika tjänstemiljöer och kan anses vara viktigare ber
ende på tjänstens karaktär. Tjänsteföretag inom olika branscher behöver använda fysiska b
vis i olika utsträckning för att uppnå tillfredställelse för deras kunder. Inom sjukhusbranschen 
krävs ett väl utvecklat servicelandskap för att tillgodose kundens behov av gripbarhet 
värdering av sjukhuset och tjänstens kvalitet. G
en sjukhusvistelse kan vara utformning av själva sjukhusbyggnaden i 
ning, väntrum, reception och medicinsk utrustning. Andra fysiska bevi
renheten av ett sjukhus är personalens 

 
 

 

                                                      
25 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,
26 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer fo
26 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,
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Figur 3 Tjänstebevis (ur kundens synvinkel) 
25

 

de tre elementens samarbete, följer nedan ett konkret exempel på hur detta 

besöker ett sjukhus för ett läkarbesök, är den första personen som 
t i sjukhusets entré eller väntrum. Kvaliteten på det första mötet

mer att bedömas utifrån hur registreringsprocessen går till. Finns det ett fungerande kös
stem? Hur lång väntetid är det? Är registreringsprocessen datoriserad eller sköts det manuellt? 

valiteten kommer även bedömas utifrån personalens attityd och beteende. Är receptionisten 
hjälpsam, artig och kunnig? Behandlar han eller hon kunden som en individ? Det tredje el

åverkar kvaliteten utifrån väntrummets karaktär, är det rent, är det en 
behaglig temperatur och är stolar eller liknande komfortabla? Även skyltningen och dess ty
lighet spelar roll vad gäller den upplevda kvaliteten. Utifrån detta exempel kan konstateras att 
de tre elementen spelar olika stor roll i olika tjänstemiljöer och kan anses vara viktigare ber

Tjänsteföretag inom olika branscher behöver använda fysiska b
vis i olika utsträckning för att uppnå tillfredställelse för deras kunder. Inom sjukhusbranschen 
krävs ett väl utvecklat servicelandskap för att tillgodose kundens behov av gripbarhet 

et och tjänstens kvalitet. Gripbara ting som kan påverka upplevelsen av 
en sjukhusvistelse kan vara utformning av själva sjukhusbyggnaden i sig, parkering, skyl

rum, reception och medicinsk utrustning. Andra fysiska bevis som kan påverka erf
renheten av ett sjukhus är personalens kläder, utformning av fakturor och rapporter

              
Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,
Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,
Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm,

 

följer nedan ett konkret exempel på hur detta 

besöker ett sjukhus för ett läkarbesök, är den första personen som kunden möter 
rum. Kvaliteten på det första mötet kom-

går till. Finns det ett fungerande kösy-
stem? Hur lång väntetid är det? Är registreringsprocessen datoriserad eller sköts det manuellt? 

eende. Är receptionisten 
som en individ? Det tredje ele-

rummets karaktär, är det rent, är det en 
de komfortabla? Även skyltningen och dess tyd-

lighet spelar roll vad gäller den upplevda kvaliteten. Utifrån detta exempel kan konstateras att 
de tre elementen spelar olika stor roll i olika tjänstemiljöer och kan anses vara viktigare bero-

Tjänsteföretag inom olika branscher behöver använda fysiska be-
vis i olika utsträckning för att uppnå tillfredställelse för deras kunder. Inom sjukhusbranschen 
krävs ett väl utvecklat servicelandskap för att tillgodose kundens behov av gripbarhet för ut-

ripbara ting som kan påverka upplevelsen av 
sig, parkering, skylt-

s som kan påverka erfa-
, utformning av fakturor och rapporter. 26 

Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 129 
cus across the firm, 2009 s 129 

Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 316 
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Hur fysiska bevis skiljer sig mellan olika tjänsteföretag visas i tabellen nedan:  

 

 

Figur 4 Exempel på fysiska bevis ur kundens synvinkel 27 

 

Det framgår av tabellen att vissa tjänster, såsom sjukhus och sportevenemang, är beroende av 
fysiska bevis i större utsträckning än t.ex. försäkringsbolag. Alla de fysiska bevisen som är 
listade till de olika tjänsterna i tabellen ovan kommunicerar någonting om tjänsten till kunden, 
underlättar för utförandet och tillför detta till kundens totala erfarenhet av tjänsten. 28 

                                                      
27 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 314 
28 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 314 

Fysiska bevis

Tjänst Servicelandskap Andra påtagligheter

Försäkringsbolag Ej tillämplig Försäkringen i sig

Utformning av fakturor

Uppdateringar

Företagsbroschyrer

Brev och kort

Blanketter

Webbsida

Sjukhus Exteriör byggnation Personalens klädsel

Parkering Utformning av fakturor

Skyltning Remiss

Väntrum Webbsida

Reception

Medicinsk utrustning

Uppvakningsrum

Patientrum

Flygbolag Ankomst- och avgångshall Biljetter

Flygplanets exteriör Mat

Flyplanets interiör (dekor, säten, luft) Personalens klädsel

Säkerhetskontroll Webbsida

Incheckning

Sportevenemang Parkering Biljetter

Stadions exteriör personalens klädsel

Biljettkiosk Program

Entré Maskot

Sittplatser Webbsida

Toaletter

Spelytan

Måltavla
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Fysiska bevis är som tidigare nämnt viktigt att aktivt kontrollera för att konsumenten ska ha 
en chans att på ett enkelt sätt kunna utvärdera och bedöma kvaliteten aven tjänst. Arnerup-
Cooper & Edvardsson 29 menar att fysiska bevis utgörs av två typer; nödvändiga och perifera, 
dvs. primära och sekundära. De primära bevisen utgör företagets lokaler, både interiört och 
exteriört. De interiöra bevisen kan vara möblemang, temperatur i företagets lokaler, bak-
grundsmusik, olika dofter och ljussättning medan de exteriöra bevisen utgörs av parkering, 
skyltning, design på lokalen sett från utsidan och omgivande miljö. De sekundära fysiska be-
visen är av ett mindre värde, men är viktiga för kunden då de t.ex. kan representera en biljett 
eller annan påtaglig påminnelse som demonstrerar en behörighet för kunden att utnyttja en 
tjänst vid ett senare tillfälle. 30 I uppsatsen kommer fokus ligga på de primära bevisen, då det 
är de som till störst del utgör ett servicelandskap. 

 

2.6 Servicelandskap 
 

Det är de fysiska bevisen som präglar den omgivande miljön där tjänsten levereras och där 
företaget och konsumenten möts. Den omgivande miljön mellan företag och kund utgör ett 
servicelandskap (eng. servicescape). 31 Mossberg har konstaterat att servicelandskap kan defi-
nieras som: ”den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras 
inom”. 32 

Servicelandskapet kan ha en betydande roll för en kunds erfarenhet av en tjänst. Detta gäller 
vardagliga upplevelser, som att åka buss, personligt meningsfulla upplevelser, som ett kyrk-
ligt bröllop eller sensationella upplevelser som en äventyrssemester som konsumeras. I alla 
dessa fall kommer de fysiska bevisen av tjänsten att spela en betydande roll för den upplevda 
kundkvaliteten, konsumentens tillfredsställelse med upplevelsen och kundens emotionella 
inställning till företaget som utfört tjänsten.  

 

Servicelandskapets tre dimensioner 

Mary Jo Bitner myntade begreppet som vi kallar Servicelandskap första gången 1992, i arti-
keln Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. 33 
Servicelandskap kan enligt Bitner delas in i tre olika kategorier som fångar servicelandskapets 
karaktär. Dessa är omgivning, rumsliglayout och funktionalitet och skyltning och artefakter. 
Dessa dimensioner påverkar kundens känsla, övertygelse och den fysiska responsens gör att 
de beter sig på ett speciellt sätt medan de befinner sig i servicelandskapet. Omgivning utgörs 
av den omgivande miljöns temperatur, ljussättning, trängsel, musik och eventuella ljud i bak-
grunden. Den rumsliga formgivningen syftar till hur företagets utrustning och möblering är 
använt och arrangerat. Funktionaliteten utgörs av utrustningens och möbleringens förmåga att 
underlätta för utförandet av tjänsten. En del föremål i servicelandskapet fungerar som explici-
ta och implicita signaler som kommunicerar information om platsen till konsumenten. Dimen-
sionen som handlar om skyltning och symboler är explicit kommunikation som kan placeras 

                                                      
29 Arnerup-Cooper & Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 1998 s 276 
30 Arnerup-Cooper & Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 1998 s 276 
31 Zeithaml, Bitner & Gremler Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 
32 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 113 
33 Bitner, Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and emplyees 1992 i Corvellec & 
Lindquist, Servicemötet, 2005 s 203 
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på exteriör och interiör byggnation. De kan användas till olika märken, så som företagsnamn 
och varumärken, för direkt syfte, till entréer eller utgångar och till att meddela regler och upp-
förande, som t.ex. rökning förbjuden. 34 Ur dessa tre kategorier har vi valt att fokusera på ett 
antal delar som vi belysa lite extra. Vi anser att dessa fysiska anordningar är mest intressanta 
att studera i en sjukhusentré eftersom de är tydliga för kunden att se och vi tror att de har en 
stor inverkan på upplevelsen av servicelandskapet.  

 

Ljus 

Grundforskning som gjorts inom ljus och ljussättning har visat att ljus har två olika typer av 
påverkan på människors beteende. Den första typen av påverkan uttrycker sig genom att ljus 
påverkar en människas upprymdhet. Den andra typen är att den direkta synbarheten påverkas. 
35 För att skapa en mer avslappnande och behaglig miljö är snarare svagare belysning att före-
dra än starkare belysning. 36 

 

Färg 

Det som till största del ger prägel åt en miljö är färg. Det beror på att synsinnet hos människan 
är det som fångar upp mest information från omgivande miljö och dels för att färg är en av de 
mest informationsrika synliga dimensionerna som införlivas i människans medvetande. 37 Det 
har bevisats att miljöer med kalla färger, så som blå, har en lugnande och harmonisk inverkan 
på människan. I miljöer med varma färger, så som röd, har det visats att graden av upphets-
ning hos människan ökar. 38 

 

Skyltning 

Studier om skyltning visar att kommunikation med kunder kan effektiviseras med hjälp av bra 
och genomtänkt skyltning. Det som är viktigt att ta i beaktning vad gäller skyltning är dess 
uppfattningsförmåga.  Det mest väsentliga med en skylt är att den måste väcka uppmärksam-
het hos kunden för att vara till någon nytta. Skyltning observeras i större utsträckning om det 
är en snygg skylt som utgör en kontrast mot bakgrunden. En skylts uppmärksamhet ökar även 
om skyltarna i lokalen har en återkommande färg och form i resten av företagets lokaler för 
att skapa ett bättre flyt i kundens förmåga att uppfatta skyltningen. 39 

 

 

 

 

                                                      
34 Kim & Moon, Customers' cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the 
moderating effect of the restaurant type, 2009 
35 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 168  
36 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 136 
37 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 162 
38 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 136 
39 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 175 
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Sittplatser 

Wakefield & Blodgett 40 menar att det är formen på en sits och även det utrymme som finns 
mellan två sittplatser som påverkar sittplatsens bekvämlighet. De känslor som en kund kan 
uppleva som är förenade med en sittplats utformning är både fysiska och psykiska. Om sitsen 
är hård kan kunden uppleva fysiska obehagskänslor och om kunden tvingas sitta för nära den 
som sitter bredvid kan psykiska obehagskänslor upplevas.  

 

Trängsel 

I forskning om trängsel har det konstaterats att det är en viss skillnad på om det är trängsel för 
att det är många kunder på ett visst ställe (kundtäthet) eller på grund av lokalens layout. I all-
mänhet kan trängsel fastställas som något människan upplever som negativt, men trängsel 
som uppstår av lokalens layout är den som påverkar människans känslor mest. 41 

 

Särskilt servicelandskapet, i vårt fall de fem fysiska bevisen som vi har presenterat ovan i 
detta kapitel, är i många fall i behov av frekvent uppdatering och modernisering. Även om 
företagets visioner, mål och syfte inte ändras över tid kan de fysiska bevisen påverkas av att 
tiden går och anordningarna behöver nödvändiga förändringar och moderniseringar. Detta 
beror på att modet ändrar sig och över tid kanske inte vissa färger, utformningar och stilar 
kommunicerar samma budskap till kunden som tidigare. Därför är det viktigt att företagen är 
medvetna om denna aspekt vad gäller fysiska bevis för att kunna marknadsföra sig på bästa 
sätt genom servicelandskapet över en längre tid. 42 

 

2.7 Servicemötet i servicelandskapet 

 
Som kund handlar du i en butik, går på restaurang, köper en ny bil och checkar in på ett ho-
tell, deltar i utbildningar eller sportevenemang. Detta är alldagliga händelser som skiljer sig en 
del från varandra, men alla dessa händelser en sak gemensamt: servicemötet. På ett eller annat 
sätt inträffar något slags servicemöte i samband med att en tjänst konsumeras. Ett servicemöte 
äger rum när producent och konsument möts ansikte mot ansikte, men mötet kan även ske 
över telefon eller Internet. 43 En kunds första möte med ett tjänsteföretag kan benämnas san-
ningens ögonblick. Det är då all kunskap, alla föresatser om god service och allt annat som 
mäts som kvalitet sätts på prov. 44 På sjukhus uppstår sanningens ögonblick när kunden anmä-
la sig i receptionen. 45 

”Kunder är människor och människor uppskattar att sättas i främsta rummet.” 46 Att kunden 
ska stå i centrum är en självklarhet för alla som arbetar med någon form av serviceyrke. Med 

                                                      
40 Wakefield & Blodgett, The effect of the Servicescape on Customers’ Behavioral Intentions in Leisure Service 
Settings, 1996 i Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 130 
41 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 221 
42 Zeithaml, Bitner & Gremler, Service Marketing: Intergration Customer focus across the firm, 2009 s 337 
43 Corvellec & Lindquist, Servicemötet, 2005 s 5 
44 Nyström & Wallén, Ansiktet utåt, 2002 s 7 
45 Corvellec & Lindquist, Servicemötet, 2005 
46 Nyström & Wallén, Ansiktet utåt, 2002 s 9 



 

 

ett serviceyrke menas all den personal som arbetar i receptioner, informationsdiskar och 
kundmottagningar och även personer som talar med kunder i telefon och tar emot beställnin
ar, larm eller annan information på så kallade callcenter. Meningen med dessa tjä
ner är att ge kunder support och information. Hur en kund uppfattar ett företags tjänstefun
tion, som kan ses som företagets ansikte utåt, kan vara avgörande för företagets framgång på 
marknaden. En person, som sitter i en tjänsts nyckelposition
förstöra hela företagets goda intryck.
tensutveckling för att personalen ska kunna hantera servicemöten med hög kvalitet, då det 
som krävs, som t.ex. energi och charm, int

Vissa företag vill skapa ett tilltalande servicelandskap för att kundernas uppfattning av kval
teten ska bli så positiv som möjligt. Det som påverkar detta beror på vilken typ av tjänst som
företaget erbjuder och i vilken grad företaget interagerar med kunden.  Det är till viss del de 
fysiska bevisen i tjänstens omgivning som påverkar konsumentens beteende under besöket 
och uppfattning om tjänstens kvalitet. De fysiska anordningarna spelar stor roll i miljöer där 
kunden spenderar mycket tid som på t.ex. ett sjukhus. Men även personalens beteende och 
attityd har en inverkan på kundens upplevda kvalitet av en tjänst
till en positiv arbetsmiljö på arbetsplatsen ses idag som en självklarhet. Enligt Edvardsson & 
Echeverri 50 ska miljön där personalen verkar i
i sin tur ska levereras till kunden.
skapa ett bra servicelandskap för personalen för att öka deras trevnad i arbetsmiljön. Detta 
medför i sin tur att personalen kan skapa hög kvalitet på kundmötet som kommer att påverka 
kundens upplevda kvalitet av en tjänst.

 

Sammanfattning av den teoretisk

Bilden nedan representerar de steg i den process som en kund deltar i vid ett sjukhusbesök. 
Sammanfattningen ska ge läsaren en bild över de delar av den teoretiska referensramen som 
vi till störst del kommer att fokusera på i vår undersökning och analysen 

Figur 5 Händelseförloppet 

                                                      
47 Nyström & Wallén, Ansiktet utåt, 2002 s 8
48

 Corvellec & Lindquist, Servicemötet
49

 Mossberg, Att skapa upplevelser –
50

 Edvardsson & Echeverri, Marknadsföring i tjänsteekonomin 
51

 Mossberg, Att skapa upplevelser –
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serviceyrke menas all den personal som arbetar i receptioner, informationsdiskar och 
kundmottagningar och även personer som talar med kunder i telefon och tar emot beställnin
ar, larm eller annan information på så kallade callcenter. Meningen med dessa tjä
ner är att ge kunder support och information. Hur en kund uppfattar ett företags tjänstefun
tion, som kan ses som företagets ansikte utåt, kan vara avgörande för företagets framgång på 
marknaden. En person, som sitter i en tjänsts nyckelposition, som gör ett dåligt arbete kan 
förstöra hela företagets goda intryck. 47 För många tjänsteföretag krävs utbildning och komp
tensutveckling för att personalen ska kunna hantera servicemöten med hög kvalitet, då det 
som krävs, som t.ex. energi och charm, inte finns naturligt hos vissa människor.

Vissa företag vill skapa ett tilltalande servicelandskap för att kundernas uppfattning av kval
teten ska bli så positiv som möjligt. Det som påverkar detta beror på vilken typ av tjänst som

vilken grad företaget interagerar med kunden.  Det är till viss del de 
fysiska bevisen i tjänstens omgivning som påverkar konsumentens beteende under besöket 
och uppfattning om tjänstens kvalitet. De fysiska anordningarna spelar stor roll i miljöer där 

nden spenderar mycket tid som på t.ex. ett sjukhus. Men även personalens beteende och 
attityd har en inverkan på kundens upplevda kvalitet av en tjänst. 49 Att personal ska ha rätt 
till en positiv arbetsmiljö på arbetsplatsen ses idag som en självklarhet. Enligt Edvardsson & 

ska miljön där personalen verkar i, vara positiv och personalen ska få allt de som 
i sin tur ska levereras till kunden. För vissa företag är det därför viktigt att sätta fokus på att 
skapa ett bra servicelandskap för personalen för att öka deras trevnad i arbetsmiljön. Detta 
medför i sin tur att personalen kan skapa hög kvalitet på kundmötet som kommer att påverka 

vda kvalitet av en tjänst. 51 

teoretiska referensramen 

Bilden nedan representerar de steg i den process som en kund deltar i vid ett sjukhusbesök. 
Sammanfattningen ska ge läsaren en bild över de delar av den teoretiska referensramen som 
vi till störst del kommer att fokusera på i vår undersökning och analysen av undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelseförloppet för ett sjukhusbesök ur kundens synvinkel 

              
, 2002 s 8 

Servicemötet, 2005 s 41  
– från OK till WOW, 2003 

Marknadsföring i tjänsteekonomin 2002 i Corvellec & Lindquist, 2005 s 43
– från OK till WOW, 2003 

serviceyrke menas all den personal som arbetar i receptioner, informationsdiskar och 
kundmottagningar och även personer som talar med kunder i telefon och tar emot beställning-
ar, larm eller annan information på så kallade callcenter. Meningen med dessa tjänstefunktio-
ner är att ge kunder support och information. Hur en kund uppfattar ett företags tjänstefunk-
tion, som kan ses som företagets ansikte utåt, kan vara avgörande för företagets framgång på 

, som gör ett dåligt arbete kan 
För många tjänsteföretag krävs utbildning och kompe-

tensutveckling för att personalen ska kunna hantera servicemöten med hög kvalitet, då det 
e finns naturligt hos vissa människor. 48  

Vissa företag vill skapa ett tilltalande servicelandskap för att kundernas uppfattning av kvali-
teten ska bli så positiv som möjligt. Det som påverkar detta beror på vilken typ av tjänst som 

vilken grad företaget interagerar med kunden.  Det är till viss del de 
fysiska bevisen i tjänstens omgivning som påverkar konsumentens beteende under besöket 
och uppfattning om tjänstens kvalitet. De fysiska anordningarna spelar stor roll i miljöer där 

nden spenderar mycket tid som på t.ex. ett sjukhus. Men även personalens beteende och 
Att personal ska ha rätt 

till en positiv arbetsmiljö på arbetsplatsen ses idag som en självklarhet. Enligt Edvardsson & 
vara positiv och personalen ska få allt de som 

vissa företag är det därför viktigt att sätta fokus på att 
skapa ett bra servicelandskap för personalen för att öka deras trevnad i arbetsmiljön. Detta 
medför i sin tur att personalen kan skapa hög kvalitet på kundmötet som kommer att påverka 

Bilden nedan representerar de steg i den process som en kund deltar i vid ett sjukhusbesök. 
Sammanfattningen ska ge läsaren en bild över de delar av den teoretiska referensramen som 

av undersökningen.  

2002 i Corvellec & Lindquist, 2005 s 43 
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Vi har försökt illustrera det händelseförlopp som kunden deltar i vid ett sjukhusbesök, sett 
från kundens synvinkel. Bilden visar att det första som inträffar är att kunden går in genom 
dörrarna för att komma in i entréhallen där receptionen finns. Redan i detta steg uppfattar 
kunden de fysiska bevis som vi valt att fokusera på i vår undersökning. Dessa är ljus, färg, 
skyltning, sittplatser och trängsel. Dessa fysiska bevis präglar servicelandskapet och är åter-
kommande för kunden även efter registrering i receptionen när kunden spenderar väntetid i 
väntrum eller i entréhallen. Efter själva läkarbesöket kommer kunden återigen i kontakt med 
entréhallens servicelandskap då han eller hon måste passera entréhallen för att komma ut från 
sjukhuset. Steg nummer 2 i händelseförloppet ur kundens synvinkel utgörs av registrering i 
receptionen. Här har personalens beteende och attityd gentemot kunden en betydande roll för 
hur kunden kommer att uppleva resten av sjukhusvistelsen och även för hur kunden kommer 
att uppleva tjänstens kvalitet överlag. Till detta steg inkluderas kunden själv och även de kun-
der som finns i den omgivande miljön som kan komma att påverka kundens erfarenhet av 
tjänsten eller besöket på sjukhuset. Dessa två steg som nu presenterats utgörs av två av de tre 
konkurrensmedlen som tillkommer i tjänstemarknadsföringens marknadsföringsmix; påtag-
lighet och personal. Vi har valt att inte undersöka process, som är det tredje konkurrensmed-
let, i uppsatsen. Dessa tre konkurrensmedel arbetar tillsammans för att skapa fysiska föremål i 
tjänsten för att underlätta för kundens utvärdering av den upplevda kvaliteten av tjänsten. (Se 
Figur 6 Tjänstebevis). De fysiska föremålen utgör ett servicelandskap. Servicelandskapet de-
finieras enklast som den fysiska omgivningen där en tjänst produceras, levereras och konsu-
meras inom. Vår undersökning fokuserar på servicelandskapet i entréhallen och angränsande 
väntrum på Kärnsjukhuset i Skövde, där vi vill ta reda på hur kunden uppfattar den omgivan-
de miljön och om personalen påverkar denna uppfattning.  
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3 Metod 
 

Detta kapitel redogör för hur vi gått tillväga för att samla in den information som varit nödvändig för 
att kunna svara på vår problemformulering och vårt syfte.  Här förklarar vi våra val och varför vi 
gjort dem.  
__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

1993 skrev Ian Dey att ”Medan kvantitativ data opererar med siffror och storlekar, opererar 
kvalitativ data med mening. Mening förmedlas i huvudsak via språk och handlingar.” 52 Den 
kvalitativa metoden innebär att undersökaren försöker sätta sig in i den respondentens situa-
tion och försöker se världen ur dennes perspektiv. Detta för att få en djupare insikt i de feno-
men han undersöker. Utifrån detta får undersökaren en djupare blid och mer fullständig upp-
fattning av den företeelse han studerar. 53 Den grundläggande principen för kvantitativ metod 
är att verkligheten mäts med instrument som ger oss upplysning i form av siffror. 54 Det finns 
dock stora problem med den kvantitativa metoden. Människor har i regel stor tilltro till allt 
som är beskrivet med siffror. Detta gör att det är väldigt lätt att missbruka och feltolka infor-
mationen. 55 Ofta framstår kvantitativ och kvalitativ som ett val mellan dessa två metoder. Så 
är inte fallet i praktiken. Ofta har kvantitativ forskning inslag av den verbala analysen, precis 
som kvalitativ forskning ofta har inslag av statistiska analyser. 56  

 

 

I vårt arbete väljer vi att använda oss av den kvantitativa insamlingsmetoden då vi samlar in 
data i stor kvantitet. Det vi kan se vid forskning om olika metoder är att undersökningar ofta 
inte enbart använder sig av en metod. Detta kan vi även se i vår undersökning. Vi använder en 
blandning av den kvalitativa och kvantitativa metoden, som visas i bilden ovan, där vi har för 
avsikt att samla in åsikter och information som ger sig i uttryck genom ord och mening. Där-
emot samlas åsikterna in på ett kvantitativt sätt och därför använder vi oss av den kvantitativa 

                                                      
52 Jacobsen, Vad, hur och varför?,  2002 s 138 
53 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, 1991 s 100 
54 Dey, Qualitative Data Analysis, 1993 i Jacobsen, Vad, hur och varför?, 2002 s 38 
55 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, 1991 s 162 
56 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 1994 s 12 
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metoden. Vi har valt att inte använda oss av den kvalitativa metoden på grund av att den en-
bart undersöker ett litet antal respondenter på ett mer ingående sätt.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

Med avseende på det vi har kommit fram till om den kvalitativa och den kvantitativa meto-
den, kan vi konstatera att intervju och enkät är de två alternativen som är lämpliga att välja 
mellan. 

 

Intervju 

Ett möte mellan två personer, en intervjuare och en intervjuad även kallat respondent, så defi-
nierar Ejlertsson 57 en intervju. Informationen från en intervju samlas in genom en besöksin-
tervju eller genom en telefonintervju. Det finns två former av intervjuer, intervjuer med hög 
och låg standardiseringsgrad. Hög standardiseringsgrad innebär att de flesta frågor är bestäm-
da på förhand medans låg standardiseringsgrad innebär att det bara är frågeområdena som är 
fastställda och frågorna formuleras efterhand beroende på hur respondentens tidigare svar. 58 
En personlig intervju kan även kallas besöksintervju vilket innebär att personerna möts i verk-
ligheten. Antingen har de bestämt tid eller så undersöks respondenter inom ett visst geogra-
fiskt område. Nackdelar med besöksintervjuer är att de i regel är dyrare och tar längre tid att 
genomföra. Fördel med en besöksintervju är att det ofta går att ställa fler och ”krångligare” 
frågor. 59 

 

Enkät 

En enkät eller ett frågeformulär är ett formulär som innehåller frågor med mestadels fasta 
svarsalternativ som respondenten fyller i själv. Det finns fem olika former av enkäter. Den 
vanligaste formen av enkät är postenkät vilket innebär att en enkät skickas på posten, oftast 
bifogas ett frankerat kuvert som respondenten kan använda. En annan form är gruppenkäter. 
Gruppenkäter är enkäter som flera personer får samtidigt, exempelvis en skolklass eller per-
sonal på en avdelning.  Enkät till besökare är den tredje formen av enkäter. Det är enkäter som 
delas ut till personer som på eget initiativ sökt sig till en viss lokal, exempelvis en affär eller 
ett bibliotek. Den fjärde formen är datorenkäter. En datorenkät innebär att respondenten fyller 
i enkäten på datorn. Oftast har respondenten fått den via e-post eller hemsidor. Sista formen 
av enkät är enkät till intresserade. Detta är en enkät som bifogas med exempelvis en produkt. 
Nackdelen med denna typ är att det inte går att kontrollera vem som svarar och därför är enkä-
ten enbart tillämpbar i vissa fall. 60 

 

 

                                                      
57

 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 2005 s7 
58

 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 2005 s 7 
59

 Dahmström, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning,, 2000 s 91-95 
60 Eljertsson, Enkäten i praktiken, 2005 s 7-8 
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Val av datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod väljer vi att göra en besöksintervju med hög standardiseringsgrad 
med möjlighet att kunna formulera om frågor vid behov. Med hög standardiseringsgrad menas 
att frågeformuläret kommer att vara fastställt innan intervjun äger rum och att alla frågor är 
förutbestämda. Vi har valt denna datainsamlingsmetod för att vi tror att svarsfrekvensen 
kommer bli högre än vid en enkätundersökning. Med en högre svarsfrekvens ökar tillförlitlig-
heten i undersökningen och vi vill uppnå en så tillförlitligt studie som möjligt. I en besöksin-
tervju går det att begränsa urvalet till ett visst geografiskt område. I vårt fall utgörs det geo-
grafiska området av entréhallen och angränsande väntrum på Kärnsjukhuset i Skövde, då vi 
har för avsikt att undersöka hur sjukhusets besökare uppfattar den omgivande miljön i just 
dessa omgivningar.  Vi väljer bort alternativet att skicka ut enkäter via post då det är svårt att 
veta vem som svarat på enkäten och vi vet då inte om svaren är tillräckligt tillförlitliga. Re-
spondenterna kommer dock få möjligheten att fylla i frågeformuläret på egen hand. Vi tror att 
det kommer att ge mer ärliga och rätta svar och respondenten blir inte påverkad av oss.  För 
att öka tillförlitligheten i de fall där respondenten fyller i frågeformuläret själv kommer vi 
finnas tillgängliga i närheten för att kunna svara på frågor vid behov. Frågeformuläret inne-
håller fler och något invecklade frågor som lämpar sig bättre att ställa i en intervju där re-
spondenten kan ställa frågor och vi kan utveckla våra frågeformuleringar om så behövs.  

 

3.3 Genomförande 
 

Vi började arbetet med att genomföra en litteraturstudie för att få en djupare kunskap inom 
ämnet. Vi har valt att leta information i litteratur, på Internet och i vetenskapliga artiklar för 
att få så mycket information om ämnet som möjligt. Vi har kritiskt granskat den teori vi fått 
fram. Mycket av den litteratur vi använt oss av är skriven av kända författare inom ämnet och 
litteraturen är relativt nyuppdaterad. De artiklar vi hittat och använt oss av är vetenskapliga 
och hämtade från tillförlitliga sidor på Internet som gör att dessa teorier är trovärdiga.   

Vi kommer att vara på plats på Kärnsjukhuset i Skövde för att genomföra vår studie. Vid olika 
tillfällen kommer vi att närvara i entréhallen för att intervjua besökare inom vårt urval. Urva-
let kommer att bestå av fyra olika kategorier som utgörs av olika åldersgrupper. Åldersgrup-
perna är 20-29 år, 30-44 år, 45-64 år och äldre 65+. Målet är att intervjua 25 respondenter från 
varje kategori, dvs. 100 respondenter. Anledningen till varför målet är att undersöka 25 re-
spondenter i varje åldersgrupp är för att vi lättare ska kunna jämföra åsikterna mellan de olika 
åldersgrupperna. För att få ett mer hållbart statistiskt resultat ändrade vi sedan urvalet till 200 
respondenter. När vi hade intervjuat 100 besökare insåg vi att det skulle bli omöjligt att få 50 
respondenter i varje ålderskategori eftersom de flesta besökarna på Kärnsjukhuset i Skövde 
tillhör den äldre ålderskategorin. Vi nådde målet med att intervjua 25 personer i varje grupp, 
resterande 100 respondenter är fördelade jämnt över åldersgrupperna 30-44, 45-64 och 65+. I 
åldersgruppen 20-29 intervjuades 31 respondenter och i åldersgruppen 65+ intervjuades 61 
respondenter. Vi närvarade i entréhallen på Kärnsjukhuset vid fyra olika tillfällen för att 
genomföra intervjuerna, den 15, 16 och 19, 20:e april 2010. Vid dessa tillfällen närvarade vi 
mellan kl: 8-15 då det var vid dessa tillfällen som mottagningarna var öppna och flest besöka-
re befanns sig i entréhallen. För att minska bortfallet närvarade vi i entrén så länge som be-
hövdes vid de olika tillfällena för att intervjua besökare tills vi nått 200 respondenter. För att 
nå upp till målet med 200 respondenter fick vi fråga 300 personer om de ville delta i under-
sökningen, vi fick med andra ord ett bortfall på 100 personer som valde att inte svara på enkä-
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ten. I de fall där vi fick personal som svarade på enkäten valde vi att sortera bort dessa, efter-
som entréhallen först och främst är till för besökare var det främst deras åsikter vi ville ha. 
Efter att vi intervjuat ca en tredjedel av respondenterna insåg vi att vi fick ärligare och mer 
korrekta svar om vi lät respondenterna fylla i enkäten på egen hand. Därför valde vi att försö-
ka få så många respondenter som möjligt att fylla i enkäten själva, medan vi fanns i närheten 
för att kunna svara på eventuella frågor och oklarheter. Vi har även intervjuat vår kontaktper-
son på Kärnsjukhuset i Skövde, Bo Ydse, för information till det inledande avsnittet i den 
empiriska delen om ”Företagsbeskrivning”. Denna intervju har genomförts via e-post.  

 

3.4 Avgränsningar 
 

Som vår teori säger så spelar servicelandskapet stor roll i miljöer där kunden spenderar myck-
et tid. Anledningen till varför vi begränsat vår undersökning just till entréhallen på Kärnsjuk-
huset i Skövde är för att det är där flest människor spenderar mest väntetid och det är även där 
som det största genomflödet av besökare sker. Uppsatsens syfte är att beskriva och ta reda på 
hur kunder uppfattar och påverkas av servicelandskapet i en sjukhusentré med angränsande 
väntrum. Vi har valt att endast lägga fokus på servicelandskapet då vi inte kan följa med kun-
den in till själva läkarbesöket och därmed inte medverka i hela besöksprocessen som tjänsten 
uppkommer ur. Delar av den process som ett sjukhusbesök består i är att registrera sig i en 
reception och även att spendera viss väntetid i entréhall eller väntrum innan själva läkarbesö-
ket äger rum. Väntrum och entréhallen påverkas starkt av servicelandskapet och personalen i 
receptionen kan komma att påverka hur kunden upplever servicelandskapet. Därför tycker vi 
att det är intressant att titta på dessa delar då de kan tyckas vara sammankopplade med var-
andra. I uppsatsen har vi valt att inrikta oss på två delar av de fysiska bevisen, dessa delar är 
personal och påtaglighet. Vi har valt att inte undersöka processen då vi tror att det kan vara 
svårt och diffust att undersöka eftersom varje registreringsprocess är personlig och troligtvis 
svårare att påverka. En del människor ska anmäla sig i huvudreceptionen medan andra ska 
anmäla sig i de mindre mottagningsreceptionerna och därför kan det bli svårt att mäta kötider 
och om receptionerna har ett fungerande kösystem. Vi har valt att fokusera oss till störst del 
på När det gäller personalen har vi valt att enbart inrikta oss på personalen i receptionen efter-
som att anmäla sig i en reception är en central del när en kund med avtalad tid besöker ett 
sjukhus. Det är även personalen i receptionen som besökarna har sitt första möte och det är 
den personalen som är sjukhusets ”ansikte utåt”. Vi har valt att inte fråga respondenten om 
mötet med personalen inne på mottagningar och liknande då vi tror att det är lätt att associera 
en patients dåliga eller bra besked med en viss läkare. Detta kan komma att påverka kundens 
upplevda kvalitet av tjänsten/besöket och därmed även undersökningens tillförlitlighet.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet kan enligt Nationalencyklopedin definieras som i vilken utsträckning ett mätinstru-
ment mäter det som är avsett att mätas. 61 Validiteten av en undersökning är ett mått på likhe-
ten mellan vad mätinstrumentet (t.ex. ett frågeformulär eller ett experiment) avser att mäta 
och vad det verkligen mäter. Det mest naturliga begrepp att använda för validitet är ”frånva-

                                                      
61 Nationalencyklopedin, 2010, http://ne.se/sok/validitet?type=NE [www] 
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ron av systematiska fel”. 62 För att det slumpmässiga felet i mätvärdet ska bli så litet som möj-
ligt och för att mätningen ska ha hög tillförlitlighet krävs att mätningen sker med så stor pre-
cision som möjligt. En undersöknings tillförlitlighet kallas för reliabilitet och kan definieras 
som ett mått på hur pålitligt ett uppmätt värde är i ett test eller experiment. 63 Tillförlitligheten 
kan uttryckas som frånvaron av de slumpmässiga mätfel som ibland uppstår vid en undersök-
ning. För att få en uppfattning om undersökningsmetodens reliabilitet kan upprepningar i 
mätningen genomföras. Upprepningarna genomförs för att undersöka eventuella otydligheter i 
frågeformuleringar som gör att svaren från respondenten varierar vid de olika intervjutillfälle-
na. 64 

För att validiteten ska bli så hög som möjligt på vår undersökning har vi kopplat frågorna i 
intervjun till vår problemformulering och teoretiska referensram. På detta sätt vet vi vilka 
områden som är relevanta att undersöka och kan ta fram frågor som besvarar problemformule-
ringen på bästa sätt. Då vi kommer att genomföra en besöksintervju kommer reliabiliteten att 
bli stor eftersom vi personligen intervjuar respondenten. Därigenom kan frågorna förtydligas 
och respondenten kan ifrågasätta eventuella oklarheter i frågeformuläret.  

  

                                                      
62 Körner & Wahlgren, Praktisk statistik, 2008 s 22 
63 Nationalencyklopedin, 2010, http://ne.se/sok/reliabilitet?type=NE [www] 
64 Hansagi & Alleback, Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård, 1994 s 57 



 

 

4 Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en kortare företagsbeskrivning av Kärnsjukhuset i Skövde där besöksinte
vjuerna genomförts. Vidare sammanfattas och klargörs den information som framkommit av 
sökningen i diagram för att ge en mer överskådlig bild av

__________________________________________________________________________________

 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) 
1973 i en byggnad som då var ca 75 % färdig. Sjukhuset ingår i Skaraborgs sjukhus (SkaS) 
tillsammans med Sjukhuset i Lidköping, Falköping och Mariestad. Det finns även ett antal 
andra funktioner som är lokaliserade i externa lokaler på dessa orter som tillhör SkaS. Idag 
finns ett 30-tal vårdavdelningar
inte ligger inne dygnet runt utan endast på dagtid
idag har blivit reducerat till 600 vårdplatser. Inom Skaraborgs sjukhus är det idag ca 4 200 
anställda varav 3 000 är anställda på 
takt. Fokus ligger på vårdavdelningar där det kommer att byggas om ca 1
en femårsperiod. Den största anledningen till renovering av entréhallen är för att den är ga
mal, stora delar har inte rörts sedan invigningen. Fokus ligger på att få in mer ljus i entréha
len och till mottagningarna som har angränsande v
kommer sannolikt att börja om 2
Den grupp som planerar ombyggnationen kommer att bestå av lokalcontrollers, representanter 
från sjukhusledningen, personal från
intressenter inom denna yta. 

4.2 Presentation av besöksintervjuer
 

I undersökningen, som består av totalt 200 respondenter
har svarat på enkäten. Bortfallet uppgick till 100 
fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna och även åldersgrupperna i sig är relativt 
jämnt fördelade över de 200 respondenterna. Åldersgruppen 20
ker mest med endast 31 respondenter.  
att de har en avtalad tid hos en läkare eller sjuksköterska, dvs. 
anledning till besök på Kärnsjukhuset i Skövde
ent eller ett barn.  

              Figur 7 Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder
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inleds med en kortare företagsbeskrivning av Kärnsjukhuset i Skövde där besöksinte
vjuerna genomförts. Vidare sammanfattas och klargörs den information som framkommit av 
sökningen i diagram för att ge en mer överskådlig bild av undersökningens resultat

__________________________________________________________________________________

Företagsbeskrivning Kärnsjukhuset i Skövde 

(KSS) invigdes 1976. Sjukhuset började dock sin verksamhet redan 
var ca 75 % färdig. Sjukhuset ingår i Skaraborgs sjukhus (SkaS) 

tillsammans med Sjukhuset i Lidköping, Falköping och Mariestad. Det finns även ett antal 
liserade i externa lokaler på dessa orter som tillhör SkaS. Idag 

tal vårdavdelningar på KSS, en del av dessa har dagvårdsfunktion där patienter 
utan endast på dagtid. Till en början fanns det 800 vårdplatser som 

ag har blivit reducerat till 600 vårdplatser. Inom Skaraborgs sjukhus är det idag ca 4 200 
anställda varav 3 000 är anställda på KSS. Det sker just nu ombyggnationer på 
takt. Fokus ligger på vårdavdelningar där det kommer att byggas om ca 1
en femårsperiod. Den största anledningen till renovering av entréhallen är för att den är ga
mal, stora delar har inte rörts sedan invigningen. Fokus ligger på att få in mer ljus i entréha
len och till mottagningarna som har angränsande väntrum till entréhallen. Renoveringen 
kommer sannolikt att börja om 2-3 år och beräknas vara färdig ca 2-3 år efter påbörjandet. 
Den grupp som planerar ombyggnationen kommer att bestå av lokalcontrollers, representanter 
från sjukhusledningen, personal från mottagningar, logistiker och representanter från andra 

av besöksintervjuer 

som består av totalt 200 respondenter, är det 91 män och 109 kvinnor som 
Bortfallet uppgick till 100 personer. Av respondenterna är det

fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna och även åldersgrupperna i sig är relativt 
jämnt fördelade över de 200 respondenterna. Åldersgruppen 20-29 år är den grupp som avv

31 respondenter.  Den främsta anledningen till respondenternas besök är 
att de har en avtalad tid hos en läkare eller sjuksköterska, dvs. att de är patienter. En annan 

ning till besök på Kärnsjukhuset i Skövde är att respondenten är medföljare till en pat

 

Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder

inleds med en kortare företagsbeskrivning av Kärnsjukhuset i Skövde där besöksinter-
vjuerna genomförts. Vidare sammanfattas och klargörs den information som framkommit av under-

resultat. 

__________________________________________________________________________________ 

ck sin verksamhet redan 
var ca 75 % färdig. Sjukhuset ingår i Skaraborgs sjukhus (SkaS) 

tillsammans med Sjukhuset i Lidköping, Falköping och Mariestad. Det finns även ett antal 
liserade i externa lokaler på dessa orter som tillhör SkaS. Idag 

, en del av dessa har dagvårdsfunktion där patienter 
. Till en början fanns det 800 vårdplatser som 

ag har blivit reducerat till 600 vårdplatser. Inom Skaraborgs sjukhus är det idag ca 4 200 
. Det sker just nu ombyggnationer på sjukhuset i hög 

takt. Fokus ligger på vårdavdelningar där det kommer att byggas om ca 10-15 stycken inom 
en femårsperiod. Den största anledningen till renovering av entréhallen är för att den är gam-
mal, stora delar har inte rörts sedan invigningen. Fokus ligger på att få in mer ljus i entréhal-

äntrum till entréhallen. Renoveringen 
3 år efter påbörjandet. 

Den grupp som planerar ombyggnationen kommer att bestå av lokalcontrollers, representanter 
mottagningar, logistiker och representanter från andra 

är det 91 män och 109 kvinnor som 
Av respondenterna är det en jämn 

fördelning mellan könen i de olika åldersgrupperna och även åldersgrupperna i sig är relativt 
29 år är den grupp som avvi-

Den främsta anledningen till respondenternas besök är 
de är patienter. En annan 

edföljare till en pati-

Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder. 



 

 

 

 

En klar majoritet av kvinnorna vil
som männen helst vill se är blå och vit.
att många av de äldre gärna vill se färgerna gul, grön och vit medan de yngre helst vill se fä
gerna vit, grön och blå på väggarna i lokalen. Dessa skillnader kan tydligare ses i bilaga 3 
figur 1. Under intervjun tillade
för att få en mer positiv och behaglig

 

Figur 10 Respondenternas ås

På frågan om belysningen i entréhallen 
jer sig beroende på ålder. Detta kan tydligare ses i bilaga 3 figur 2. 
konstateras att åsikterna inte skiljer sig 
denter anser att belysningen är tillfredsställande även om det f
med påståendet.  De respondenter 
45-64 och 65+.  

 

    Figur 8 Männens färgval. 
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En klar majoritet av kvinnorna vill helst se färgerna grön och vit i entréhallen och de 
blå och vit. Mellan de olika åldersgrupperna kan vi se skillnaden 

att många av de äldre gärna vill se färgerna gul, grön och vit medan de yngre helst vill se fä
gerna vit, grön och blå på väggarna i lokalen. Dessa skillnader kan tydligare ses i bilaga 3 

intervjun tillade de flesta som tillfrågades att de vill se ljusa och lugna färger 
få en mer positiv och behaglig atmosfär.  

Respondenternas åsikter om belysningen fördelat mellan män och kvinnor

 

om belysningen i entréhallen är tillfredsställande visar det sig att åsikterna inte ski
Detta kan tydligare ses i bilaga 3 figur 2. I diagrammet ovan kan det 

konstateras att åsikterna inte skiljer sig mycket beroende på kön heller. De 
r tillfredsställande även om det finns de som inte instämmer

respondenter som inte instämde med påståendet tillhörde

 

 Figur 9 Kvinnornas färgval. 

i entréhallen och de färger 
Mellan de olika åldersgrupperna kan vi se skillnaden 

att många av de äldre gärna vill se färgerna gul, grön och vit medan de yngre helst vill se fär-
gerna vit, grön och blå på väggarna i lokalen. Dessa skillnader kan tydligare ses i bilaga 3 

de flesta som tillfrågades att de vill se ljusa och lugna färger 

 

ikter om belysningen fördelat mellan män och kvinnor. 

det sig att åsikterna inte skil-
I diagrammet ovan kan det 

heller. De allra flesta respon-
de som inte instämmer alls 

t tillhörde åldersgruppen 

 



 

 

Figur 11 Respondenternas åsikter om skyltningen i entréhallen fördelat mellan män och kvinnor

Diagrammet ovan visar männens respektive kvinnornas åsikter om skyltningen i entréhallen 
till de olika mottagningarna. Majoriteten av både männen och 
skyltningen är tillfredsställande
laga 3: figur 3, är att de personer som inte är tillfredsställda med skyltningen tillhör de yngre 
åldersgrupperna, 20-29, 30-44 och 45

 

Figur 12

I frågan om sittplatserna undersöktes både om 
tillfredsställande och om sittplatsernas karaktär. Majoriteten av respondenterna anser att ant
let sittplatser i entréhallen är tillräckligt. Det är endast
finns för många sittplatser och d
platserna är få. Vi kan se att åsikterna inte skiljer sig något nämnvärt åt mellan männen och 
kvinnorna och inte heller mellan de olika åldersgrupperna. Åsikterna om sittplatsernas kara
tär är dock mer spridda över både kön och ålder. De fle
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Respondenternas åsikter om skyltningen i entréhallen fördelat mellan män och kvinnor

ovan visar männens respektive kvinnornas åsikter om skyltningen i entréhallen 
till de olika mottagningarna. Majoriteten av både männen och kvinnorna instämmer med att 

tillfredsställande. Det som inte framgår i diagrammet, men som går att se i b
laga 3: figur 3, är att de personer som inte är tillfredsställda med skyltningen tillhör de yngre 

44 och 45-64.  

12 Respondenternas åsikter om sittplatsernas karaktär 

 

I frågan om sittplatserna undersöktes både om respondenten anser att antalet sittplatser var
och om sittplatsernas karaktär. Majoriteten av respondenterna anser att ant

är tillräckligt. Det är endast några få respondenter som anser att de
finns för många sittplatser och det finns även en liten grupp respondenter som
platserna är få. Vi kan se att åsikterna inte skiljer sig något nämnvärt åt mellan männen och 
kvinnorna och inte heller mellan de olika åldersgrupperna. Åsikterna om sittplatsernas kara
tär är dock mer spridda över både kön och ålder. De flesta anser att sittplatserna är ganska 

 

Respondenternas åsikter om skyltningen i entréhallen fördelat mellan män och kvinnor. 

ovan visar männens respektive kvinnornas åsikter om skyltningen i entréhallen 
kvinnorna instämmer med att 

Det som inte framgår i diagrammet, men som går att se i bi-
laga 3: figur 3, är att de personer som inte är tillfredsställda med skyltningen tillhör de yngre 

 

antalet sittplatser var 
och om sittplatsernas karaktär. Majoriteten av respondenterna anser att anta-

några få respondenter som anser att det 
et finns även en liten grupp respondenter som anser att sitt-

platserna är få. Vi kan se att åsikterna inte skiljer sig något nämnvärt åt mellan männen och 
kvinnorna och inte heller mellan de olika åldersgrupperna. Åsikterna om sittplatsernas karak-

sta anser att sittplatserna är ganska 



 

 

bekväma eller bekväma. Som diagrammet visar är det en topp där flest respondenter anser att 
sittplatserna är ganska bekväma
skiljer det sig inte åt i större utsträckning. Detta kan vi se i bilaga 3 figur 4 där åsikten om att 
sittplatserna är ganska bekväma är en gemensam åsikt för alla åldersgrupper.

Figur 13 Respondenternas åsikter om utrymmet i entréhallen fördelat på män och kvinn

Utrymmet i entréhallen är enligt de flesta respondenter tillfredsställande. Däremot finns det en 
grupp respondenter som inte har
upplever utrymmet som trångt eller rymligt
rymmet inte är tillfredsställande
endet var de flesta i åldern 20
utrymmet är tillfredsställande. Utöver dessa 
värt åt fördelat på de olika åldersgrupperna
ovan kan vi se att det inte är någon större skillnad mellan vad män och kvinnor

Figur 14 Presentation över hur respondenterna upplevde första mötet med personalen i receptionen fördelat mellan män 

En intressant aspekt vi valt att
påverkar kundernas uppfattning av omgivande miljö. Därför frågade vi respondenten hur han 
eller hon upplevde första möt
personalen i receptionen eftersom
framgår av diagrammet ovan har de flesta av respondenterna upplevt första mötet med pers
nalen som bra eller mycket bra. 
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bekväma eller bekväma. Som diagrammet visar är det en topp där flest respondenter anser att 
sittplatserna är ganska bekväma. När det gäller åsiktsskillnaderna i de olika åldersgrupperna 

utsträckning. Detta kan vi se i bilaga 3 figur 4 där åsikten om att 
sittplatserna är ganska bekväma är en gemensam åsikt för alla åldersgrupper.

Respondenternas åsikter om utrymmet i entréhallen fördelat på män och kvinn

enligt de flesta respondenter tillfredsställande. Däremot finns det en 
grupp respondenter som inte har någon åsikt om utrymmet, de vet med andra ord
upplever utrymmet som trångt eller rymligt. En liten grupp på 12 respondenter anser

tillfredsställande.  I den grupp där respondenterna inte instämmer
åldern 20-29, 30-44 och 45-64. Av de äldre respondenterna anser

. Utöver dessa utstickare skiljer sig inte åsikterna något näm
de olika åldersgrupperna. Detta kan utläsas i bilaga 3 figur 5. 

att det inte är någon större skillnad mellan vad män och kvinnor

Presentation över hur respondenterna upplevde första mötet med personalen i receptionen fördelat mellan män 

och kvinnor 

En intressant aspekt vi valt att titta närmre på är om bemötandet från personal 
nas uppfattning av omgivande miljö. Därför frågade vi respondenten hur han 

eller hon upplevde första mötet med personalen i receptionen. Vi valde att begränsa oss till 
personalen i receptionen eftersom det är receptionisterna som är sjukhusets ansikte utåt

har de flesta av respondenterna upplevt första mötet med pers
nalen som bra eller mycket bra. De tre respondenter som blivit dåligt eller mycket dåli

bekväma eller bekväma. Som diagrammet visar är det en topp där flest respondenter anser att 
När det gäller åsiktsskillnaderna i de olika åldersgrupperna 

utsträckning. Detta kan vi se i bilaga 3 figur 4 där åsikten om att 
sittplatserna är ganska bekväma är en gemensam åsikt för alla åldersgrupper. 

 

Respondenternas åsikter om utrymmet i entréhallen fördelat på män och kvinnor 

enligt de flesta respondenter tillfredsställande. Däremot finns det en 
vet med andra ord inte om de 

respondenter anser att ut-
där respondenterna inte instämmer med påstå-

Av de äldre respondenterna anser alla att 
sig inte åsikterna något nämn-

Detta kan utläsas i bilaga 3 figur 5.  I diagrammet 
att det inte är någon större skillnad mellan vad män och kvinnor tycker.   

 

Presentation över hur respondenterna upplevde första mötet med personalen i receptionen fördelat mellan män 

på är om bemötandet från personal på något sätt 
nas uppfattning av omgivande miljö. Därför frågade vi respondenten hur han 

. Vi valde att begränsa oss till 
det är receptionisterna som är sjukhusets ansikte utåt. Som 

har de flesta av respondenterna upplevt första mötet med perso-
De tre respondenter som blivit dåligt eller mycket dåligt be-
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mötta tillhör åldersgrupp 30-44 och 45-64. Utöver detta skiljer sig inte åsikterna något nämn-
värt mellan åldersgrupperna. Detta kan ses i bilaga 3 figur 6. Anledningen till att dessa upp-
levde mötet som negativt är för att personalen var otrevlig, rutinmässig och var svåra att få 
kontakt med.  De respondenter som har svarat ”Varken eller” har i samband med intervjun 
angivit att de inte har varit i kontakt med personal i någon av receptionerna.  

 

Respondenternas totala intryck av miljön 

En gemensam åsikt för de flesta respondenterna är att det totala intrycket av miljön i entréhal-
len är lugnt och fräscht. Med fräscht menar vi att det i entréhallen och väntrummen är rent och 
städat. Detta är en gemensam åsikt för alla åldersgrupper och även för båda könen. I de två 
yngre åldersgrupperna 20-29, 30-44 och 45-64 anses entréhallen vara opersonlig. Detta är en 
åsikt de inte delar med den äldsta åldersgruppen. Åldersgruppen 65+ tycker att entréhallen är 
personlig och inbjudande. Detta kan utläsas i bilaga 3 figur 7. 

 

Utbud 

Genom att ställa frågan om vad som ska finnas i en entréhall fick vi reda på vad respondenten 
tycker är bra bland det utbud som redan finns att tillgå. Vi fick även veta vilka utbud som re-
spondenten anser saknas och som borde finnas i entréhallen på KSS. Respondenten hade flera 
alternativ att välja mellan och hade även möjlighet att komma med egna idéer. Nedan visas en 
lista över de fem populäraste utbuden som de tillfrågade tycker ska finnas i en entréhall.   

1. Pressbyrån 
2. Bankomat 
3. Restaurang/Café 
4. Sjukhusvärdar 
5. Lekrum 

Andra alternativ som fanns att välja mellan var bland annat presentbutik, Internetcafé och 
amningsrum. De svar vi fick skiljer sig inte nämnvärt åt mellan åldersgrupperna men vissa 
svar skiljer sig desto mer åt mellan könen. När det gäller åsikterna om utbudet beroende på 
ålder är det som sagt ingen större skillnad. De enda skillnader som går att utläsa är att ålders-
gruppen 65+ vill gärna se att det finns en post, det är ingen av de andra åldersgrupperna som 
det alternativet så högt på listan. Likadant är det med åldersgruppen 20-29 de ser gärna att det 
finns en presentbutik men det är det ingen av de andra grupperna som har högst på sin lista. 
Detta kan vi se tydligare i bilaga 3 figur 8. 

 

Allmänna kommentarer 

Som avslutning ställde vi en öppen fråga där respondenten hade möjlighet att framföra all-
männa kommentarer om entréhallen. Det som tydligt kan utläsas av de svar vi fick är att 
många av de tillfrågade vill se fler växter och fönster i entréhallen. Det var även många som 
framförde sina synpunkter om sittplatserna. En del respondenter tycker att fler stolar borde 
anpassas mer till äldre och handikappade, som kanske har svårt att sätta sig ned på låga stolar. 
Idag anser en del av respondenterna att stolarna är för låga och det finns endast ett fåtal stolar 
som är högre. Det framkom även att en del respondenter tycker att stolarna är fula, de borde 
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moderniseras och ha lite roligare färger. Gemensamma kommentarer från många respondenter 
är att entréhallen borde moderniseras, fräschas upp och få en öppnare planlösning. Andra 
kommentarer som framkommit är att entréhallen borde ha en varmare och mer välkomnande 
miljö med en enhetlig dynamik mellan reception, väntrum och affärer. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer en jämförelse göras mellan den teoretiska referensramen och det 

empiriska resultat som framkommit från den undersökning som genomförts. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Påtagligheten i servicelandskapet 
 

Fysiska anordningar spelar en stor roll i miljöer där kunden spenderar mycket tid. 65 Ett ex-
empel på en sådan miljö är på sjukhus. I denna miljö sitter ofta besökare och väntar i entréhal-
lar och väntrum. När det kommer till påtagligheten i servicelandskapet har vi valt att fokusera 
på fyra olika delar inom kategorin omgivning, som är en av tre kategorier som Bitner 66 delat 
in servicelandskapet i. De delar som vi vill belysa lite extra just i entréhallen på Kärnsjukhu-
set i Skövde är ljus, färg, skyltning och trängsel. Sjukhuset är stort och det kan därför vara 
svårt att hitta, därför vill vi även belysa hur kunden uppfattar skyltningen. Skyltning är den 
del som hör till dimensionen skyltning och artefakter. 67 Dessa teoretiska delar kommer nedan 
att jämföras med undersökningsresultatet från vår empiriska del. Vidare kommer vi även att 
titta på om det finns något samband mellan de olika respondenternas svar på dessa frågor. 

 

Ljus 

För att skapa en mer avslappnande miljö ska belysningen vara lite svagare än i vanliga fall. 68 
Utifrån de svar enkäten visat om belysningen i entréhallen kan det konstateras att KSS har 
tagit fasta på detta påstående då majoriteten av respondenterna anser att belysningen är till-
fredsställande. För att ta reda på vad de missnöjda respondenterna ansåg var fel med belys-
ningen ställdes en följdfråga där respondenten fick välja mellan två svarsalternativ; om belys-
ningen var för svag eller för stark. De flesta respondenter ansåg att belysningen är för svag. 
En del respondenter har även angivit att de tycker att belysningen ger ett kallt ljus. Som tidi-
gare nämnt i teorin så påverkas människans direkta synbarhet av ljussättningen. 69 Utav de 
som inte anser att belysningen är tillfredsställande var de flesta respondenter i de äldre ålders-
grupperna. Eftersom synen försämras ju mer kroppen åldras 70 tror vi att det kan finnas ett 
samband mellan att de äldre tycker att belysningen i entréhallen är för svag för att de äldre har 
sämre syn. Troligtvis bidrar även bristen på fönster till att belysningen i entréhallen kan upp-
levas som svag och därför bör KSS fokusera på att få in mer ljus i entréhallen från fler fönster.  

 

 

 

 
                                                      
65 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 122   
66 Bitner, 1992 i Corvellec & Lindquist, Servicemötet, 2005 
67 Corvellec & Lindquist, Servicemötet, 2005 
68 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 136 
69 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 168 
70 Vårdguiden (2010) http://www.vardguiden.se/Tema/Att-bli-aldre/Sa-aldras-kroppen/ [www]  
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Färg 
 
Färgen i en lokal är det som ger störst prägel åt den omgivande miljön. 71 Därför är det en 
intressant fråga att ta upp i undersökningen då kundens uppfattning om färg har en betydande 
roll för kundens upplevda kvalitet av besöket på sjukhuset. I vår empiri framgår att de allra 
flesta respondenter, oberoende av kön och ålder, helst skulle vilja se färgerna grön, blå och vit 
i entréhallen. Så som entréhallen ser ut idag är det svårt enligt respondenterna att sätta fingret 
på vilken färg på väggarna som är mest framträdande och det finns egentligen ingen enhetlig 
färg som är återkommande i entréhallen. 

 

Skyltning 

För att en skylt ska anses vara till någon nytta krävs att skylten är lätt att uppfatta. För att en 
skylt ska kunna väcka uppmärksamhet ska den vara snygg och ha en kontrast mot bakgrun-
den. 72 Majoriteten av de tillfrågade anser att skyltningen i sjukhusets entré är tillfredsställan-
de. Till de respondenter som inte var tillfreds med skyltningen ställdes en följdfråga där re-
spondenten fick specificera vad som gör att skyltningen inte är bra.  Fyra svarsalternativ fanns 
att välja mellan, dessa är att skyltningen skulle vara svår att följa, svår att hitta, otydlig eller 
att de inte lagt märke till orienteringstavlan. Den största anledningen till varför en del av de 
tillfrågade inte är nöjda med skyltningen är för att den är svår att hitta. Vad som kommit fram 
i vår empiri är att de få som inte är nöjda med skyltningen tillhör de två yngre ålderskategori-
erna. Detta kan bero på att det är fler äldre som besöker sjukhuset och de har varit där fler 
gånger än de yngre, därigenom har de mer eller mindre lärt sig utantill var de olika mottag-
ningarna ligger och de vet var de ska gå. Vad gäller orienteringstavlan i entréhallen är det en 
liten grupp som över huvudtaget inte har lagt märke till den. Som tidigare nämnt i teorin ska 
en skylt vara snygg och ha en kontrast mot bakgrunden för att väcka uppmärksamhet. Dessa 
respondenter har troligtvis inte lagt märke till orienteringstavlan för att den inte har någon 
tilltalande eller uppmärksam färg och tavlan har heller inte någon direkt kontrast till bakgrun-
den. Tavlan är även placerad direkt till höger efter ingången till entrén och därför kan den 
vara lätt att missa då besökare ofta har siktet inställt rakt fram. En lite större grupp anser att 
skyltningen är svår att hitta. Även här tror vi att skyltningen kan vara svår att hitta på grund av 
dess bristande uppmärksamhet.  

 

Trängsel 

Enligt vår teori är trängsel som upplevs på grund av lokalens layout den typ av trängsel som 
påverkar besökarens känslor mest. 73 I vår undersökning kan vi se att de flesta av besökarna är 
tillfredställda med utrymmet i entréhallen. Utav de tillfrågade som inte är tillfredställda av 
utrymmet tillhör majoriteten de yngre åldersgrupperna. Detta kan bero på att många av de 
yngre besökarna ofta kommer med barn och barnvagn vilket gör att de behöver större utrym-
me än andra. Det som skulle kunna förmodas är att fler äldre skulle kunna tycka att utrymmet 
i entréhallen inte är tillfredsställande på grund av at många äldre använder rullator eller rull-
stol men som vår empiri visar är så inte fallet. 

                                                      
71 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 162  
72 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 175 
73 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 221 
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Sittplatser 
 
Om en sittplats är hård kan kunden uppleva fysiska obehagskänslor och om kunden tvingas 
sitta för nära den som sitter bredvid kan psykiska obehagskänslor upplevas. 74 De flesta re-
spondenterna anser att sittplatserna i entréhallen är ganska bekväma. Vi kan dock inte utgå 
från att det inte behövs göras nåt åt sittplatserna då det även är många som tycker att stolarna 
är obekväma. De respondenter som svarat varken eller på frågan och inte haft någon åsikt om 
sittplatsens karaktär tycker troligtvis att sittplatsen ändå kunde varit bekvämare. Vad som 
också kommit fram i vår empiri är att majoriteten av respondenterna anser att sittplatserna är 
tillräckligt i antal. Att majoriteten av respondenterna anser att antalet sittplatser är tillfredsstäl-
lande kan tänkas bero på att det sällan under den tid då vi genomförde besöksintervjuerna var 
fullsatt i entréhallen, det fanns alltid en eller flera stolar lediga. De allmänna kommentarer 
angående sittplatserna som framkommit är att de är fula och omoderna. En del respondenter 
påpekade även att de bör finnas fler stolar som är anpassade till äldre, handikappade eller ska-
dade som kanske har svårt att sitta lågt. Att stolarna upplevs som fula av många kan tänkas 
bero på att stolarna är gamla och dess utformning har slitits under åren.  

 

Sammanfattningsvis vill vi poängtera det samband som vi kan se mellan de fysiska anord-
ningarna färg, ljus, skyltning, utrymme och sittplatser. I vår teori kan vi läsa att skapandet av 
en mer avslappnande och behaglig miljö uppstår när svagare belysning används. 75 Vi kan 
även se att färg påverkar intrycket av lokalens omgivande miljö. För att skapa ett lugnt och 
harmoniskt intryck av en lokal har det visat sig att kalla färger, så som blå, har en lugnande 
inverkan på människan. 76 Skyltning observeras i större utsträckning om det är en snygg skylt 
som utgör en kontrast mot bakgrunden. 77 Till sist berättar vår teori att den trängsel som på-
verkar kundens känslor allra mest är den trängsel som upplevs på grund av lokalens layout. 78 
Alla dessa fyra delar går att koppla till varandra. När det gäller både belysning och färg vill de 
flesta av respondenterna mötas av en miljö som är avslappnande och harmonisk. Denna kopp-
ling kan även göras till skyltningen. Rätt färg och rätt belysning gör att en skylt observeras i 
större utsträckning, skylten uppmärksammas även mer om den utgör en kontrast mot bak-
grunden. Den kopplingen vi ser är att det är viktigt att färgsätta lokalen i färger som både in-
verkar på kunden positivt och som gör att kunden på bästa sätt uppmärksammar skyltningen. 
Utrymmet kan vi koppla till hur belysningen upplevs. En liten och trång lokal kan upplevas 
som mörk och dunkel även om belysningen är tillfredsställande. Vi kan även se ett samband 
mellan utrymmet och sittplatserna. Om det finns för många sittplatser bidrar det till att re-
spondenten kan uppleva lokalen som trång.  

 

Det totala intrycket 

Det totala intrycket av entréhallen hos de flesta respondenterna är att den är lugn och fräsch. I 
detta avseende skiljer sig inte intrycken speciellt mycket mellan män och kvinnor, däremot är 
det en större skillnad mellan åldersgrupperna. De äldre respondenterna tycker att entréhallen 

                                                      
74 Wakefield & Blodgett, The effect of the Servicescape on Customers’ Behavioral Intentions in Leisure Service 
Settings, 1996 i Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 130  
75 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 136 
76 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 s 136 
77 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 175 
78 Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007 s 221  
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är personlig och inbjudande medan de yngre har intrycket av att entréhallen är opersonlig. 
Detta kan tänkas bero på att sjukhuset är byggt på 70-talet och de äldre respondenterna anser 
att entréhallen är modern och inbjudande idag för att de tyckte att den var det då. De yngre 
respondenterna kan tänkas ha en annan syn på vad som är modernt och tilltalande idag än vad 
de äldre har och därför tror vi att dessa åsikter åt mellan åldersgrupperna.  

 

Utbud 
 
I entréhallen finns idag en Pressbyrå, en bankomat, brevlåda, sjukhusvärdar, en presentbutik 
och en frisör att tillgå. I vårt empiriska resultat framgår det att det populäraste alternativet som 
flest respondenter vill ha i entréhallen är Pressbyrån. Detta är något som redan finns i sjukhu-
sets entréhall och som även borde finnas kvar. Att lekrum hamnade bland de topp fem populä-
raste utbuden kan bero på att barnfamiljer vill ha någonstans där barnen kan leka. Att även 
äldre har valt detta alternativ kan bero på att de tycker att barnen är i vägen om de springer 
runt i entréhallen. Att sjukhusvärdar är populära tror vi kan ha ett samband med att en del 
respondenter anser att skyltningen är otydlig. Sjukhusvärdarna är till stor hjälp när besökarna 
har frågor om exempelvis skyltning eller är i behov av hjälp med färdtjänst. De yngre som 
valt sjukhusvärdar som ett alternativ som de vill ska finnas i en entréhall tros kan bero på att 
de tänker på de äldres behov. Restaurang och café var också ett alternativ som var populärt. 
Det kan bero på att många som sitter och väntar vill ha någonstans där de kan sitta i lugn och 
ro och ta en fika, istället för att sitta i entréhallen. Idag finns det ett café och en restaurang 
beläget lite längre in i sjukhuset. Det kan vara så att det finns kunder som inte hittar dit eller 
tycker att caféet/ restaurangen ligger för långt bort och besvärar sig inte att gå dit. De åsikter 
som skiljer sig mest mellan män och kvinnor är om presentbutik, lekrum och amningsrum ska 
finnas, då det är fler kvinnor än män som tycker att dessa alternativ ska finnas att tillgå i en-
tréhallen. Detta kan tänkas bero på att kvinnor är mer shoppingbenägna än män och att det 
kanske oftast är kvinnorna som följer med sitt barn till sjukhuset och därför vill ha ett lekrum 
för sitt barn. Att fler kvinnor vill ha ett amningsrum kan ses som en självklarhet då det är 
kvinnorna som ammar, inte männen. De egna kommentarer som sagts om annat som borde 
finnas i entréhallen är apotek, fler toaletter, telefoner och gratistidningar. 

 

5.2 Personalen i servicelandskapet 
 

Det första mötet som en konsument har med ett företag kan benämnas ”sanningens ögon-
blick”. 79 På sjukhus uppstår sanningens ögonblick när kunden anmäler sig i receptionen. Att 
anmäla sig i en reception är en central del när en kund med avtalad tid besöker ett sjukhus, 
därför är sanningens ögonblick tydligt i just sjukhusmiljöer och personalens insats kan lätt 
utvärderas. Även om de fysiska anordningarna spelar stor roll i miljöer där kunder spenderar 
mycket tid och väntan så spelar även personalens beteende och attityd in på kundens upplevda 
kvalitet. 80  Utifrån vårt empiriska resultat kan vi se att de allra flesta respondenter som har 
upplevt ett positivt första möte med personalen i receptionen även har en positiv inställning 
till den omgivande miljön och de fysiska anordningarna. Tre av de 200 respondenterna anser 
att de upplevt det första mötet med personalen i receptionen som dåligt. De få som angett att 

                                                      
79 Nyström & Wallén, Ansiktet utåt, 2002 s 7 
80 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW, 2003 



  

 

31 

de blivit dåligt bemötta av personalen i receptionen har en mindre positiv inställning eller till 
och med en negativ inställning till den omgivande miljön och de fysiska anordningarna. Det 
finns även de som blivit väl bemötta av personalen men som ändå upplever den omgivande 
miljön som negativ. Det vi kan se är att det inte nödvändigtvis behöver vara så att kundens 
uppfattning av den omgivande miljön påverkas av personalens beteende. Men av resultatet att 
bedöma tror vi ändå att kundens uppfattning av omgivande miljö överlag påverkas i negativ 
bemärkelse om kunden blir dåligt bemött av det första mötet med personalen i receptionen. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att svara på vår huvudsakliga problemformulering, som lyder; Hur 
uppfattar kunden den omgivande miljön? Vidare i kapitlet presenteras vår diskussion av re-
sultatet och förslag till vidare forskning. 
___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Praktiska slutsatser 
 

•••• Överlag är kunderna nöjda med belysningen 
 

Från vårt empiriska resultat kan vi se att majoriteten av respondenterna anser att belysningen 
är tillfredsställande. Flera respondenter önskar en varmare och mer välkomnande miljö i en-
tréhallen, det vill säga en trivsam miljö att vistas i. Som tidigare nämnts bör svagare belysning 
användas för att skapa en behaglig miljö. En liten grupp av respondenterna har angett att de 
tycker att belysningen redan är för svag så att dämpa belysningen ytterligare för att skapa en 
behaglig miljö i entréhallen vore inte optimalt. Istället bör sjukhuset satsa på att släppa in mer 
dagsljus genom att öppna upp fler fönster. Fler fönster är även något som en del respondenter 
påpekat att de saknar i den öppna frågan om allmänna kommentarer. 

 

•••• Färgerna som kunderna helst vill se: blå, grön och vit 
 

Färgerna blå och grön tillhör kategorin kalla färger och det är enligt vår teori bevisat att kalla 
färger har en lugnande effekt på människan. Både männen och kvinnorna i alla åldrar skulle 
helst vilja se färgerna blå, grön och vit i entréhallen. Enligt vår teori är färg den faktor som 
ger störst prägel åt en miljö. Detta beror på att människans syn är det sinne som fångar upp 
mest information. För att kunden ska minnas sitt besök på sjukhuset som positivt behövs en 
omgivande miljö som gör ett gott intryck på kunden. Om detta intryck gör att kunden blir lugn 
och harmonisk inför sitt läkarbesök kan färgvalet medföra att kunden förknippar besöket som 
positivt och då ökar troligtvis även den upplevda kundkvaliteten.  

 

•••• Skyltningen är enligt kunderna tillfredsställande 
 

Som vi kan se i vårt empiriska resultat är majoriteten av respondenterna tillfredställda med 
skyltningen. De flesta respondenter anser alltså att det är lätt att hitta och följa skyltningen. Då 
en del av respondenterna inte anser att skyltningen är tillfredsställande kan vi dra slutsatsen att 
skyltningen kanske borde göras mer tydlig och lättare att uppmärksamma för kunden. 

 

•••• Sittplatserna är bekväma, men fula 
 
I undersökningen har det framkommit att sittplatserna överlag är bekväma eller ganska be-
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kväma. I undersökningen framgår även bland allmänna kommentarer att stolarna ser trista och 
fula ut. Detta är något som dock inte påverkar sittplatsens bekvämlighet men är en viktig 
aspekt att beakta då det kan tänkas vara en faktor som påverkar hur kunden uppfattar den om-
givande miljön.  

 
 

•••• Utrymmet upplevs överlag som rymlig 

Vad vi kommit fram till i vår undersökning är att entréhallen upplevs av de allra flesta re-
spondenter som rymlig. De respondenter som inte är nöjda med utrymmet har angett att de 
gärna skulle vilja se en mer öppen planlösnig för att förhindra att entréhallen känns trång. 
Som tidigare nämnts i teorin är trängsel som skapas på grund av lokalens layout det som på-
verkar kundens känslor mest.   

 

•••• Det totala intrycket är lugnt och fräscht 

De flesta respondenter i alla åldrar och oberoende av kön anser att entréhallen är fräsch. Detta 
är ingen konstighet då det faktiskt är mycket fint och städat både i sjukhusets entréhall och i 
angränsande väntrum. I entréhallen är det mycket folk i rörelse hela tiden, trots detta uppfattas 
entréhallen av de flesta respondenterna som lugn. Detta kan tänkas bero på att utrymmet anses 
av de flesta respondenter vara rymlig och där av uppfattas inte miljön som lika rörig som den 
kanske hade gjort annars. 

 

•••• Pressbyrån ska vara kvar 

Utbudet av exempelvis kiosk, bankomat och post i entréhallen är idag relativt stort i entréhal-
len. Det mesta som en kund kan tänkas finna i en entréhall på ett sjukhus finns idag att tillgå 
på KSS. Vad som framkommit i vår undersökning är att Pressbyrån som idag finns att tillgå är 
mycket populärt och borde därför finnas kvar även i framtiden. Andra utbud som de flesta av 
respondenterna vill ska finnas kvar är bland annat en bankomat, restaurang, sjukhusvärdar och 
lekrum.  

 

•••• Fler toaletter, telefoner och gratistidningar 

Alla har inte samma åsikt om vad som bör eller inte bör finnas i en entréhall. Därför fanns det 
möjlighet för respondenten att komma med egna tankar om vad de tycker bör finnas att tillgå. 
Vad som framkommit i vår undersökning är att flertalet av de respondenter som kom med 
egna tankar om vad de saknar, framförde att de vill ha fler toaletter och telefoner. Idag får 
mobiltelefoner inte användas inne på sjukhuset och många vill ha möjligheten att kunna ringa 
till personer när behov uppstår. Därför kan det vara bra om det finns ett antal telefonkiosker 
för besökarna att tillgå. Gratistidningar, såsom metro, är önskvärt hos flera av respondenterna. 
 

I vår problemformulering har vi tagit upp en fråga som gäller personalens inverkan på kun-
den. Frågan som vi ställt oss lyder; Har personalen något inflytande på hur kunden uppfattar 
den omgivande miljön? 
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•••• Personalen i receptionen påverkar 

Vad som framkommit i vår undersökning är att personalens attityd och beteende gentemot 
besökarna har en viss inverkan på hur kunden uppfattar den omgivande miljön. Om kunden 
upplever det första mötet som dåligt kommer troligen kundens uppfattning om den omgivande 
miljön bli negativ. Däremot om kunden upplever första mötet som bra eller mycket bra, är 
sannolikheten större för att kunden uppfattar den omgivande miljön som positiv. 

 

Vi ställde oss i inledningen av uppsatsen frågan om servicelandskapet uppfattas olika mellan 
olika åldersgrupper. I vårt empiriska resultat har vi kommit fram till att åsikterna skiljer sig 
något åt mellan nedanstående fysiska anordningar i servicelandskapet. För att tydliggöra de 
åsikter som skiljer sig åt mellan åldersgrupperna hänvisar vi till Bilaga 3, där åsiktsskillnader-
na redovisas i tabeller. 

 

•••• Totalt intryck av miljön upplevs olika beroende på ålder 

Miljön i entréhallen upplevs som personlig och inbjudande av de allra flesta i de äldre ålders-
grupperna. Bland de yngre upplevs det totala intrycket av miljön som opersonlig. 

 
•••• Skyltningen 

Skyltningen i entréhallen upplevs överlag som positiv. Det som skiljer mellan de olika ålders-
grupperna i denna fråga är att de yngre anser att skyltningen inte är tillfredsställande i samma 
utsträckning som de äldre. 

 

•••• Färg 

De färger som de flesta respondenter ville se i entréhallen är grön, blå och vit. Däremot är det 
inte dessa färger som är mest populära bland de äldre åldersgrupperna. De äldre vill helst se 
färgerna gul, grön och vit. De flesta yngre röstade på grön, blå och vit och detta gör att dessa 
tre färger toppar listan.  

 

6.2 Forskningsslutsatser  

 
Modernisering och uppdatering av fysiska bevis 

Vår teori säger att servicelandskap kräver frekvent uppdatering och modernisering. Det är 
viktigt att företag är medvetna om denna aspekt då servicelandskapet har en inverkan på kun-
dens upplevelse av företagets tjänster och dess kvalitet. Servicelandskapet är en av de tre P: 
na i den expanderade marknadsföringsmixen och fungerar därför som ett konkurrensmedel 
och marknadsföringsstrategi för företag. Mode och teknologi förändras över tid även om före-
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tagets visioner och mål inte gör det. Förändringar inom mode kan göra att färger och design 
inte förmedlar samma budskap som de gjorde för 30 år sedan. Resultatet av vår undersökning 
på Kärnsjukhuset i Skövde visar att respondenterna har åsikter om att vissa fysiska anord-
ningar i entréhallens omgivning behöver moderniseras. Entréhallen har inte renoverats sedan 
1973 då sjukhuset invigdes. Detta gör att det är förståeligt att vissa anordningar, såsom sitt-
platserna, färgen på väggarna och belysningen, är i behov av uppdatering som passar bättre in 
på 2000-talets mode och kundernas behov så som världen ser ut idag. Dessa åsikter berör 
främst sittplatserna då många av respondenterna har framfört sina åsikter om dess utformning 
och behov av modernisering. Då de flesta respondenterna är tillfredsställda med sittplatsens 
bekvämlighet anser vi att det enda negativa med sittplatserna är att de är fula och inte passar 
in i dagens mode. Här kan vi se att teorin stämmer överens med vad vi kommit fram till i vår 
undersökning om att frekvent uppdatering av fysiska bevis har stor betydelse för serviceland-
skapet. 

Forskning har visat att kalla färger har en lugnande och harmonisk inverkan på människan. 
Färgerna grön och blå tillhör kategorin kallar färger. Det är nog därför ingen slump att så pass 
många av respondenterna skulle vilja se dessa kalla färger i entréhallen och angränsande vänt-
rum. Som patient eller anhörig till patient kan känslan inför ett läkarbesök vara olustig och 
stressande, då kan det kännas skönt att komma till en lugn och harmonisk miljö för att lättare 
kunna slappna av och lugna sina nerver inför besöket. Den påverkan som kalla färger har på 
människan har troligtvis inte ändrats sedan 70-talet, men modet vad gäller färger har troligtvis 
förändrats under denna tid. Både forskning och de tillfrågade kunderna i undersökningen på-
pekar att kalla färger är att föredra för att skapa en lugn och trivsam miljö. Vi anser att sjuk-
huset därför borde satsa på att skapa en mer enhetlig färg på väggarna som tillhör kategorin 
kalla färger för att påverka kunderna i en positiv bemärkelse genom att skapa lugn och för att 
göra kunderna tillfredsställda då det är färgerna blå, grön och vit som de helst vill se i entré-
hallen.  

Skyltningen kan kopplas till färgsättningen i entréhallen. Forskning har bevisat att en skylt 
upplevs som bra om den är lätt att uppmärksamma. En skylt uppmärksammas på bästa sätt om 
den är snygg och har en kontrast mot bakgrunden. Detta är något som måste beaktas när före-
tag sätter både färg och skyltar på väggarna i deras lokaler, om skylten inte får någon kontrast 
mot bakgrunden kommer kunderna inte att uppmärksamma skylten lika bra. Servicelandska-
pet påverkas såväl av färger som av skyltning och det är viktigt att skyltningen i stora lokaler 
som Kärnsjukhuset i Skövde fungerar så bra som möjligt för att kunderna lätt ska kunna hitta 
och inte bli förvirrade eller stressade av en bristfällig skyltning.  

Utrymmet i entréhallen går inte att uppdatera på samma sätt som de andra fysiska anordning-
arna som vi har undersökt. Layouten i entréhallen är svår att ändra på och de allra flesta re-
spondenterna anser att utrymmet är tillfredsställande. Layout och utrymme blir heller inte 
omodernt och är inte i behov av modernisering i samma utsträckning som t.ex. färgsättning.   

De allra flesta respondenter anser att det totala intrycket av miljön i entréhallen är lugnt och 
fräscht. De äldre respondenterna anser även att miljön är personlig och inbjudande medan de 
yngre respondenterna upplever miljön som opersonlig. Dessa åsiktsskillnader kan tänkas bero 
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på att yngre är mer medvetna om dagens mode och de äldre är vana vid hur modet var på 70-
talet. Av de allmänna kommentarer vi fick var det en del respondenter som angav att de vill 
modernisera och skapa en varmare och mer välkomnande miljö i entréhallen.  Utifrån respon-
denternas allmänna kommentarer om miljön kan vi se att det främst är de yngre som vill göra 
entréhallen mer modern och välkomnande. Detta kan tänkas bero på att det är de yngre som 
tycker att entréhallen är opersonlig och de tycker därför att den bör göras om till en mer per-
sonlig och varmare miljö.  

Med detta vill vi poängtera betydelsen av att ha ett uppdaterat och modernt servicelandskap 
för att tillfredsställa sina kunder och att vår undersökning påvisar tydligt att teorin om fre-
kvent uppdatering och modernisering av fysiska bevis stämmer. Då entréhallen på Kärnsjuk-
huset i Skövde inte har renoverats sedan 70-talet finns det en hel del fysiska bevis där som 
behöver uppdateras för att skapa ett tilltalande servicelandskap som ökar kundens positiva 
uppfattning av tjänsten och dess kvalitet.  

 

Personalens inverkan på omgivande miljö 

I vår teori har vi nämnt att personalens beteende påverkar kundens upplevda kvalitet av tjäns-
ten. I vår undersökning har vi även konstaterat att personalens beteende påverkar hur kunden 
uppfattar den omgivande miljön, dvs. servicelandskapet, som positiv eller negativ. En kunds 
första möte med ett tjänsteföretag brukar kallas för sanningens ögonblick och detta första 
möte på ett sjukhus uppstår i receptionen då kunden registrerar sig. I undersökningen ville vi 
ta reda på hur kunden blev bemött av personalen i receptionen för att se om det fanns något 
samband mellan bemötandet och hur kunden uppfattade den omgivande miljön. Forskning har 
visat att personal som vistas i en positiv arbetsmiljö och får allt som de i sin tur ska leverera 
till kunden skapar högre kvalitet för kunden. Detta beror till stor del på att personalen blir 
glada och positiva om de själva får arbeta i en positiv miljö. Utifrån detta kan det konstateras 
att ett bra servicelandskap inte bara är till för kunderna utan även för personalen för att öka 
deras trevnad. På Kärnsjukhuset i Skövde är receptionen belägen mitt i entréhallen och där-
med blir personalen direkt påverkad av det servicelandskap som finns där. Våra slutsatser 
säger att servicelandskapet överlag upplevs som positiv men att uppdatering och modernise-
ring bör göras på flertalet av de fysiska anordningarna. Vi tror att detta även ses hos persona-
len och att det bristfälliga servicelandskapet som entréhallen utgörs av idag påverkar inte bara 
kunden utan även personalen. Vi tror även att anledningen till att vissa respondenter upplevde 
det första mötet med personalen i receptionen som dåligt kan till viss del bero på serviceland-
skapets inverkan på personalens beteende och attityd.  

 



 

 

Figur 15. Delar i händelseförlopp

Från vår undersökning har vi kommit fram till slutsatser som främst berör Kärnsjukhuset i 
Skövde eftersom det är detta servicelandskap och fysiska bevis som 
gått ifrån i våra slutsatser. Dock kan vi konstatera att vissa slutsatser kan vara ang
andra organisationer, som inte tillhör sjukvården, 
kommit fram till om skyltning, sittpla
företag som vill skapa ett bra och tilltalande ser
uppfattas lika och i stort sett har samma inverkan på människor i de flesta situationer.
kan det vara så att vissa företag inte vill skapa en lugn och harmonisk miljö för sina kunder, 
då blir det svårare för dessa företag att använda sig av våra slutsatser eftersom det är något vi 
fokuserat på i denna uppsats. Många organisationer
tioner eller liknande. För dessa organisationer kan våra slutsatser om personalens beteende 
vara angelägna eftersom detta är något som påverka
tjänsten och även hur kunden uppfattar servicela

 

6.3 Diskussion  
 

Omgivning 

Vi har kommit fram till att våra spekulationer vi hade innan vi genomförde under
fick varierade bekräftelser. I vissa frågor bekräft
frågor inte bekräftades. En fråga där 
ning, vi trodde att fler respondenter inte skulle vara tillfredsställda med belysningen då den är 
rätt svag på sina ställen. Att några få respondenter tycker att belysningen är för stark tror vi 
kan bero på att belysningen inte är naturlig och skapar en kall och rå känsla. Som vi tidigare 
konstaterat är det många av respondenterna som vill ha en varm och välkomnande miljö. Vi 
tror att det som en del respondenter upplever som starkt ljus kan skapa en ope
som känns kall.  

Något som däremot bekräftade våra spekulationer var frågan om vilken eller vilka färger 
spondenterna vill se i entréhallen Det var intressant att se att de flesta respondenterna ville se 
färger som har en lugn och harmonisk
denter skulle välja färger som skapar en lugn och positiv känsla. Respondent
stämmer även överens med vad som tidigare har sagts i vår teori om hur kalla färger har en 
lugn och harmonisk inverkan på människan.
vilken färg ett tjänsteföretag väljer att ha på 
kunden upplever den omgivande miljön men påverkar även den upplevda kundkvaliteten.
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händelseförloppet ur kundens synvinkel som kan vara angeläget för andra företag

Från vår undersökning har vi kommit fram till slutsatser som främst berör Kärnsjukhuset i 
Skövde eftersom det är detta servicelandskap och fysiska bevis som vi har undersökt och u
gått ifrån i våra slutsatser. Dock kan vi konstatera att vissa slutsatser kan vara ang
andra organisationer, som inte tillhör sjukvården, att titta på. Vi anser att slutsatserna som 

om skyltning, sittplatser, färg och belysning kan vara relevant för de flesta 
företag som vill skapa ett bra och tilltalande servicelandskap. Vi tror att dessa fysiska föremål 
uppfattas lika och i stort sett har samma inverkan på människor i de flesta situationer.

vara så att vissa företag inte vill skapa en lugn och harmonisk miljö för sina kunder, 
då blir det svårare för dessa företag att använda sig av våra slutsatser eftersom det är något vi 

Många organisationer har idag anställt perso
För dessa organisationer kan våra slutsatser om personalens beteende 

vara angelägna eftersom detta är något som påverkar kundens upplevda kvalitet, erfarenhet av 
tjänsten och även hur kunden uppfattar servicelandskapet.  

Vi har kommit fram till att våra spekulationer vi hade innan vi genomförde under
. I vissa frågor bekräftades våra spekulationer medan de i 

inte bekräftades. En fråga där våra spekulationer inte bekräftades var frågan om bely
ning, vi trodde att fler respondenter inte skulle vara tillfredsställda med belysningen då den är 
rätt svag på sina ställen. Att några få respondenter tycker att belysningen är för stark tror vi 

ro på att belysningen inte är naturlig och skapar en kall och rå känsla. Som vi tidigare 
konstaterat är det många av respondenterna som vill ha en varm och välkomnande miljö. Vi 
tror att det som en del respondenter upplever som starkt ljus kan skapa en ope

Något som däremot bekräftade våra spekulationer var frågan om vilken eller vilka färger 
vill se i entréhallen Det var intressant att se att de flesta respondenterna ville se 

har en lugn och harmonisk inverkan på människan. Vi trodde att de flesta respo
denter skulle välja färger som skapar en lugn och positiv känsla. Respondent

ens med vad som tidigare har sagts i vår teori om hur kalla färger har en 
verkan på människan. Det vi kommit fram till vad gäller detta

vilken färg ett tjänsteföretag väljer att ha på väggarna i sina lokaler helt klart påverkar hur 
kunden upplever den omgivande miljön men påverkar även den upplevda kundkvaliteten.

 

för andra företag 

Från vår undersökning har vi kommit fram till slutsatser som främst berör Kärnsjukhuset i 
vi har undersökt och ut-

gått ifrån i våra slutsatser. Dock kan vi konstatera att vissa slutsatser kan vara angelägna för 
att titta på. Vi anser att slutsatserna som vi 

tser, färg och belysning kan vara relevant för de flesta 
vicelandskap. Vi tror att dessa fysiska föremål 

uppfattas lika och i stort sett har samma inverkan på människor i de flesta situationer. Dock 
vara så att vissa företag inte vill skapa en lugn och harmonisk miljö för sina kunder, 

då blir det svårare för dessa företag att använda sig av våra slutsatser eftersom det är något vi 
nal för deras recep-

För dessa organisationer kan våra slutsatser om personalens beteende 
r kundens upplevda kvalitet, erfarenhet av 

Vi har kommit fram till att våra spekulationer vi hade innan vi genomförde underökningen 
ades våra spekulationer medan de i andra 

våra spekulationer inte bekräftades var frågan om belys-
ning, vi trodde att fler respondenter inte skulle vara tillfredsställda med belysningen då den är 
rätt svag på sina ställen. Att några få respondenter tycker att belysningen är för stark tror vi 

ro på att belysningen inte är naturlig och skapar en kall och rå känsla. Som vi tidigare 
konstaterat är det många av respondenterna som vill ha en varm och välkomnande miljö. Vi 
tror att det som en del respondenter upplever som starkt ljus kan skapa en opersonlig miljö 

Något som däremot bekräftade våra spekulationer var frågan om vilken eller vilka färger re-
vill se i entréhallen Det var intressant att se att de flesta respondenterna ville se 

. Vi trodde att de flesta respon-
denter skulle välja färger som skapar en lugn och positiv känsla. Respondenternas färgval 

ens med vad som tidigare har sagts i vår teori om hur kalla färger har en 
Det vi kommit fram till vad gäller detta är att 

helt klart påverkar hur 
kunden upplever den omgivande miljön men påverkar även den upplevda kundkvaliteten. 
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Respondenterna upplever överlag sittplatserna som bekväma med en åsikt om att de kan för-
nyas och vara lite mer moderna. Vi fick en del kommentarer om att sittplatserna är fula. Några 
respondenter framförde även önskemål om att det skulle finnas fler stolar som är lite högre. 
Detta tror vi beror på att många äldre har problem att sitta när stolarna är för låga. I entréhal-
len finns idag få stolar som är anpassade för äldre, skadade och handikappade. Detta tror vi 
påverkar den upplevda kvaliteten för de personer som har behov av att sitta på högre stolar.  

När vi spekulerade om utrymmet trodde vi att fler äldre skulle tycka att det att det inte är till-
fredsställande på grund av att de ofta använder rullator eller rullstol. Vår undersökning visade 
dock att utav de som inte tyckte att utrymmet var tillfredsställande var alla i de yngre ålders-
grupperna. Vi tror att detta kan bero på att många i de yngre åldersgrupperna kommer till 
sjukhuset med barnvagn. När yngre besöker sjukhuset är de kanske ofta ute i sista minuten 
och är därför lite stressade, detta gör att det blir svårare att ta sig fram med eller även utan 
barnvagn och därför upplever de entréhallen som trång. Det är även en del i de yngre ålders-
grupperna som har kommenterat att de vill ha en öppnare planlösning och skapa en bättre dy-
namik mellan reception, väntrum och affärer. Vi har därför kommit fram till att genom att 
skapa en mer öppen planlösning skulle det påverka de flesta respondenterna i positiv bemär-
kelse.  

Pressbyrån är det alternativ som är mest populär bland respondenterna av utbud som borde 
finnas i entréhallen. Detta tror vi kan bero på att det är ett snabbt och smidigt sätt att få tag på 
en fika när kunderna är på väg till en mottagning, sitter och väntar eller på väg från sjukhuset. 
Vi tror även att detta kan vara en tillgång till de patienter som ligger inlagda på sjukhuset.  

I övrigt har önskemål om fler toaletter, telefoner och gratistidningar framförts. Att responden-
ter vill ha fler toaletter tror vi beror på att de flesta toaletter i dagens läge ligger i mottagning-
arnas väntrum eller inne vid någon av de tre större korridorerna som angränsar till entréhallen. 
Vad gäller telefoner är mobiltelefoner inte tillåtna på sjukhuset och detta med för att telefon-
kiosker är enda sättet att ringa ut inne på sjukhuset. Det kan även vara så att många äldre inte 
äger en mobiltelefon och telefonkiosker blir då deras enda sätt att ringa ut. Yngre som har 
mobiltelefon har alternativet att gå ut och använda mobiltelefonerna. Att ha fler gratistidning-
ar som besökarna kan läsa tror vi kan underlätta för kunderna. Om kunderna har något att läsa 
medan de väntar på buss eller på att det ska bli deras tur vid en mottagning gör att tiden går 
fortare och detta i sin tur medför att kunden inte upplever väntetiden som så lång och därför 
kan få en trevligare erfarenhet av besöket. Därför tror vi att många respondenter vill ha fler 
gratistidningar.  

 

Skyltning och artefakter 

En annan del som inte stämde överens med våra spekulationer är skyltningen. En del personal 
i sjukhusstaben sa till oss att många respondenter kanske kommer tycka att skyltningen inte är 
bra. Därför trodde vi att fler respondenter skulle säga att skyltningen inte var tillfredsställande 
eller att de inte lagt märke till orienteringstavlan. Detta visade sig vara felaktigt. I vår under-
sökning har det visat sig att de flesta respondenter faktiskt anser att skyltningen är tillfreds-
ställande. Det finns däremot en liten grupp respondenter som anser att skyltningen inte är till-
fredställande. Utav dessa tillhörde de flesta den yngre åldersgruppen. Vi tror att detta kan bero 
på att de yngre är många gånger ute i sista minuten när de kommer till sjukhuset och kan lätt 
missa orienteringstavlan och annan skyltning. Det kan tänkas vara så att yngre stressar in till 
sjukhuset och kollar inte efter skyltningen förrän de har kommit en bit in i entréhallen. Detta 
kan göra att de gärna missar skyltningen. Vi tror att de äldre har lättare för att hitta och följa 
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skyltningen för att de har besökt sjukhuset fler gånger än de yngre och ofta är ute i god tid så 
det finns tid till att lokalisera sig i större utsträckning än de yngre.  

 

Personal 

Utifrån vårt empiriska resultat kan det konstateras att de allra flesta av respondenterna som 
har upplevt ett positivt första möte med personalen i receptionen även har en positiv inställ-
ning till den omgivande miljön och de fysiska anordningarna. Vi kan även se att de få respon-
denter som angett att de blivit dåligt bemötta av personalen i receptionen inte har en lika posi-
tiv inställning till den omgivande miljön som de som blivit positivt bemötta har. Vi kan ut-
ifrån detta konstaterande dra slutsatsen att personalen har ett visst inflytande på kundernas 
uppfattning av den omgivande miljön. Vad som framkommit i vår undersökning är att om 
kunden blir bemött på ett positivt sätt av personalen, uppfattar kunden även den omgivande 
miljön som positiv och tvärtom. Enligt vår teori har personalens beteende och attityd en in-
verkan på kundens upplevda kvalitet av en tjänst. Den slutsats som vi dragit här gäller kun-
dens uppfattning av omgivande miljö och personalens inverkan på hur kunden uppfattar den. 
När en kund uppfattar omgivande miljö som övergripande positiv så kommer troligen kun-
dens upplevda kvalitet av tjänsten att öka. Vi har i vår undersökning dragit slutsatsen att de 
respondenter som upplever omgivande miljö som positiv även har upplevt besökets kvalitet 
som hög. Vi har därigenom kommit fram till att beroende på hur personalen i receptionen 
beter sig mot kunden upplever kunden den omgivande miljön olika och det medför även att 
kundens upplevda kvalitet påverkas. 

 

Åsiktsskillnader mellan åldersgrupperna 
 
Generellt sett var det svårt att hitta respondenter i åldersgruppen 20-29. Därför är det svårt att 
dra en tydlig slutsats på detta eftersom det var betydligt fler äldre som svarade på undersök-
ningen än yngre. Vi tror att det var svårt att få tag i den yngre åldergruppen eftersom att 
många yngre är mer stressade än äldre. De kommer till sjukhuset i sista minuten och går så 
fort läkarbesöket är avklarat, de stannar inte heller så ofta och väntar i entréhallen som många 
äldre gör. Många äldre är tvungna att vänta på buss eller färdtjänst och detta medför att de 
ofta spenderar mer tid i entréhallen än vad de yngre gör. Vi tror även att det kan bero på att 
många yngre inte ska till de mottagningar som ligger i entréhallen. Exempel på mottagning 
där vi tror många yngre besöker är förlossningsmottagningen, röntgen eller akuten, dessa mot-
tagningar ligger inte i anslutning till entréhallen.  

Den slutsats vi kan dra är att åsikterna inte skiljer sig åt något nämnvärt mellan de olika ål-
dersgrupperna. De få saker som skilde sig var åsikter om skyltningen, deras totala intryck av 
entréhallen och färgvalet. Detta kan vi se i vår bilaga nummer tre där vi har visat, genom att 
markera, hur det skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna i de olika frågorna. Det totala 
intrycket skiljer sig i den bemärkelsen att de yngre tycker att entréhallen är opersonlig medan 
de äldre tycker att den är personlig och inbjudande.  Detta kan bero på att människor i olika 
åldrar har olika erfarenheter och därför har olika uppfattningar om vad som är snyggt och till-
talande. En annan fråga där åsikterna skiljer sig en aning är vad respondenten anser om skylt-
ningen. I vår empiri kan utläsas att de respondenter som inte tycker att skyltningen är till-
fredsställande är yngre. De flesta äldre tycker däremot att skyltningen är tillfredsställande. 
Detta kan bero på att de äldre kan ha besökt sjukhuset fler gånger än de yngre och därför kän-
ner sig mer hemma, de vet vart de ska och de vet hur skyltningen är konstruerad. Den sista 
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aspekten där åsikterna skiljer sig åt är färgvalet. Detta skiljer sig åt i den bemärkelsen att de 
äldre gärna vill se gult, grönt och vitt i entréhallen medan de yngre gärna vill se grön, blå och 
vit.  

 

6.4 Undersökningens validitet och reliabilitet  
 

Validiteten på vår undersökning anser vi är relativt hög. Vi använde teorin och syftet för att 
göra vårt frågeformulär. Detta gjorde att vi fick svar som var relevanta för vår undersökning. 
En åtgärd som vi också gjorde var att närvara vid entréhallen fram till dess att vi fick så 
många svar som vi behövde, det vill säga 200 svar.  För att få så hög reliabilitet som möjligt 
på undersökningen valde vi att genomföra en besöksintervju där vi hade möjligheten att finnas 
till hands för eventuella frågor och funderingar om frågeformuläret. Vi tror att de flesta re-
spondenter har svarat ärligt och vi fick även en del frågor om enkäten som bekräftar att tillför-
litligheten på undersökningen borde vara hög. Detta tror vi eftersom respondenten då visar att 
han ville förstå vad som menades med vissa frågor innan han svarade.  

Överlag har vi i vår undersökning kommit fram till att respondenternas uppfattning om den 
omgivande miljön i entréhallen och angränsande väntrum på Sjukhuset i Skövde är positiv. 
De allra flesta respondenterna har svarat att de är tillfredsställda med de flesta fysiska anord-
ningarna som frågeformuläret tog upp. Vår centrala slutsats är att de positiva svar som fram-
kom ur undersökningen hänger samman med att respondenterna upplever kvaliteten på besö-
ket och tjänsten i sig som hög. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

En aspekt som skulle vara intressant att titta närmre på i framtiden är hur personalen som ar-
betar i entréhallen och i de angränsande mottagningarna uppfattar den omgivande miljön. Det 
är mest relevant att undersöka just den personalen eftersom de uppmärksammar den omgi-
vande miljön i större utsträckning än personalen som inte arbetar i direkt anslutning till entré-
hallen. Det skulle även vara intressant att ta reda på hur personalen upplever arbetsmiljön och 
hur sjukhuset arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö och om personalen får allt det som de 
i sin tur ska leverera till kunden i form av trevligt bemötande, pålitlighet och support. Detta är 
egenskaper som skapar kvalitet för kunden och det påverkar även hur kunden upplever den 
omgivande miljön.  
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Frågeformulär till besöksintervju på KSS     Bilaga 1 

 

 

 

Ålder Kön Egenskap

20-29

30-44

45-64 Patient

65+

1. Har Ni varit här förut det senaste året?

Ja

Nej

Om ja:

En gång

Flera gånger

2.

Avtalad tid

Övrigt

3.

Gul

Grön

Blå

Röd

Vit

Svart

4.

För stark

Vilken mottagning? 

Anledning till besök?

Vilken/vilka färgnyanser skulle Ni helst vilja se i entréhallen?

Belysningen i entréhallen är tillfredställande.

Om instämmer inte alls:

För svag

Vi undersöker hur kunder uppfattar den omgivande miljön i entréhallen 
på Kärnsjukhuset i Skövde.

Medföljare, barn

MedföljareMan

Kvinna

Instämme
r 

Intstämmer 
inte alls

Anhörig till patient 

Instämmer heltInstämmer 
något

Varken 
eller
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5. Skyltning (till mottagningar mm.) och orienteringstavlan i entréhallen är tillfredsställande.

 

6.

7.

8.

9.

Dåligt Bra

10.

Pressbyrå

Post

Frisörsalong

Soffgrupp med Tv

Vad anser Ni ska finnas i en entréhall? (flera alternativ kan anges)

Har inte hittat orienteringstavla/skyltningSvår att hitta

Svår att följa

Om instämmer inte alls:

Anser Ni att sittplatserna i entréhallen är:

Intstämmer 
inte alls

Instämme
r 

Varken 
eller

Instämmer 
något

För få Få Tillräckli
gt

Många För många

Varken 
eller

Ganska 
bekväma

Bekväma

Mycket dåligt

Instämmer helt

Otydlig

Intstämmer 
inte alls

Instämme
r 

Sjukhusvärdar

Amningsrum

Sittplatserna är:

Utrymmet i entréhallen är tillfredställande.

Hur upplevde Ni första mötet med personalen i receptionen?

Om dåligt: På vilket sätt?

Obekväma Ganska 
obekväm

Varken 
eller

Instämmer 
något

Instämmer helt

Presentbutik

Internetcafé

Varken 
eller Mycket bra

Bankomat

Lekrum

Restaurang/Café

Annat:
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11.Vad är Ert totala intryck av miljön i entréhallen? (flera alternativ kan anges)

Bullrig Rörig Inbjudande

Lugn Mysig

Opersonlig

11.

Personlig

Allmänna kommentarer

Tack för din medverkan!

Annat:

Fräscht (rent och städat)
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Rådata (kön och ålder)     Bilaga 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ålder Man Kvinna S:a n=200

20-29 11 20 31

30-44 24 30 54

45-64 25 29 54

65+ 31 30 61

S:a 91 109 200

Egenskap

Antal Procent

Medföljare 74 37%

Medföljare till barn 41 20,5%

Patient 81 40,5%

Övrigt 4 2%

Total 200 100%

Anledning

Antal Procent

Avtalad tid 91 45,5%

Anhörig till patient 88 44%

Övrigt 21 10,5%

Total 200 100%

Belysning S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Instämmer inte alls 0 0 0 1 0 2 1 1 5

Instämmer knappast 1 2 1 5 1 4 2 4 20

Varken eller 0 3 4 5 4 4 3 3 26

Instämmer något 6 9 13 13 8 6 8 4 67

Instämmer helt 4 6 6 6 12 13 17 18 82

11 20 24 30 25 29 31 30 200

20-29 30-44 45-64 65+

Belysning följdfråga n=28

För stark 6

För svag 22

S:a 28

Skyltning S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Instämmer inte alls 0 2 0 2 0 1 0 0 5

Instämmer knappast 1 1 3 0 3 1 1 1 11

Varken eller 2 2 3 5 4 8 1 5 30

Instämmer något 0 7 9 10 3 4 5 7 45

Instämmer helt 8 8 9 13 15 15 24 17 109

S:a 11 20 24 30 25 29 31 30 200

45-64 65+20-29 30-44
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Skyltning följdfråga S:a n=27

Om inte alls: Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Svår att följa 0 0 2 0 1 1 1 1 6

Otydlig 0 1 0 1 0 1 0 1 4

Svår att hitta 3 3 2 1 1 4 1 2 17

Har ej lagt märke till 0 1 0 1 2 1 1 1 7

S:a 3 5 4 3 4 7 3 5 34

20-29 30-44 45-64 65+

Sittplater antal S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

För få 0 2 0 4 5 5 2 0 18

Få 2 5 7 6 5 3 2 2 32

Tillräckligt 9 12 13 19 15 21 25 27 141

Många 0 1 4 1 0 0 1 1 8

För många 0 0 0 0 0 0 1 0 1

S:a 11 20 24 30 25 29 31 30 200

30-44 45-64 65+20-29

Sittplatser karaktär S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Obekväma 0 1 0 1 0 0 1 1 4

Ganska obekväma 1 3 3 4 4 2 4 3 24

Varken eller 2 6 5 11 6 8 5 2 45

Ganska bekväma 3 7 14 11 11 11 12 10 79

Bekväma 5 3 2 3 4 8 9 14 48

S:a 11 20 24 30 25 29 31 30 200

20-29 30-44 45-64 65+

Utrymme S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Instämmer inte alls 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Instämmer knappast 1 3 2 1 2 1 0 0 10

Varken eller 2 4 6 7 2 5 2 2 30

Instämmer något 2 8 11 5 7 7 5 8 53

Instämmer helt 6 4 5 17 13 16 24 20 105

S:a 11 20 24 30 25 29 31 30 200

20-29 30-44 45-64 65+

Första möte S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Mycket dåligt 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Dåligt 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Varken eller 0 5 3 8 5 4 3 1 29

Bra 6 11 16 16 10 19 21 18 117

Mycket bra 5 4 4 6 8 6 7 11 51

S:a 11 20 24 30 25 29 31 30 200

20-29 30-44 45-64 65+
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Färg S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Gul 0 1 2 3 8 10 10 13 47

Grön 3 6 9 12 5 13 14 8 70

Blå 7 5 9 8 9 7 11 3 59

Röd 1 5 4 10 5 5 7 6 43

Vit 3 10 8 13 10 8 11 8 71

Svart 1 3 1 1 1 3 1 1 12

S:a 15 30 33 47 38 46 54 39 302

20-29 30-44 45-64 65+

Utbud S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Pressbyrå 10 19 20 29 25 28 31 30 192

Post 6 7 7 13 10 10 19 20 92

Frisörsalong 3 6 4 13 9 15 12 16 78

Soffgrupp med TV 4 7 7 8 15 11 10 12 74

Presentbutik 4 15 10 23 11 16 14 18 111

Internetcafé 6 6 10 13 12 14 8 9 78

Bankomat 9 19 20 29 22 27 27 23 176

Lekrum 7 19 18 26 17 23 18 20 148

Sjukhusvärdar 9 12 13 23 17 26 24 25 149

Restaurang/Café 6 13 20 26 21 27 24 29 166

Amningsrum 4 11 8 17 11 15 14 13 93

Annat 0 1 2 8 1 2 4 4 22

S:a 68 135 139 228 171 214 205 219 1379

20-29 30-44 45-64 65+

Intryck S:a n=200

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

Bullrig 1 2 1 4 3 5 3 2 21

Lugn 5 10 14 11 16 13 21 18 108

Opersonlig 5 10 11 14 7 12 5 4 68

Rörig 2 6 5 6 2 3 2 2 28

Mysig 2 0 1 1 1 4 6 5 20

Personlig 1 1 0 1 1 2 12 8 26

Inbjudande 2 3 2 3 8 5 14 11 48

Fräscht 4 10 14 17 17 14 23 25 124

Annat 1 1 0 1 3 5 0 1 12

S:a 23 43 48 58 58 63 86 76 455

20-29 30-44 45-64 65+
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Rådata (Skillnader mellan åldersgrupper)    Bilaga 3
      
       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1
Färg 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Gul 1 5 18 23 47
Grön 9 21 18 22 70
Blå 12 17 16 14 59
Röd 6 14 10 13 43
Vit 13 21 18 19 71
Svart 4 2 4 2 12
S:a 45 80 84 93 302

Figur 2
Belysning 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Instämmer inte alls 0 1 2 2 5
Instämmer knappast 3 6 5 6 20
Varken eller 3 9 8 6 26
Instämmer något 15 26 14 12 67
Instämmer helt 10 12 25 35 82
S:a 31 54 54 61 200

Figur 3
Skyltning 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n:200
Instämmer inte alls 2 2 1 0 5
Instämmer knappast 2 3 4 2 11
Varken eller 4 8 12 6 30
Instämmer något 7 19 7 12 45
Instämmer helt 16 22 30 41 109
S:a 31 54 54 61 200

Figur 4
Sittplatser karaktär 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Obekväma 1 1 0 2 4
Ganska obekväma 4 7 6 7 24
Varken eller 8 16 14 7 45
Ganska bekväma 10 25 22 22 79
Bekväma 8 5 12 23 48
S:a 31 54 54 61 200
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Figur 5
Utrymme 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Instämmer inte alls 1 0 1 0 2
Instämmer knappast 4 3 3 0 10
Varken eller 6 13 7 4 30
Instämmer något 10 16 14 13 53
Instämmer helt 10 22 29 44 105
S:a 31 54 54 61 200

Figur 6
Första möte 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Mycket dåligt 0 0 1 0 1
Dåligt 0 1 1 0 2
Varken eller 5 11 9 4 29
Bra 17 32 29 39 117
Mycket bra 9 10 14 18 51
S:a 31 54 54 61 200

Figur 7
Intryck 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Bullrig 3 5 8 5 21
Lugn 15 25 29 39 108
Opersonlig 15 25 19 9 68
Rörig 8 11 5 4 28
Mysig 2 2 5 11 20
Personlig 2 1 3 20 26
Inbjudande 5 5 13 25 48
Fräscht 14 29 29 48 120
Annat 2 1 8 1 12
S:a 66 104 119 162 451
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Figur 8
Utbud 20-29 30-44 45-64 65+ S:a n=200
Pressbyrå 29 49 53 61 192
Post 13 20 20 39 92
Frisörsalong 9 17 24 28 78
Soffgrupp med TV 11 15 26 22 74
Presentbutik 19 33 27 32 111
Internetcafé 12 23 26 17 78
Bankomat 28 49 49 50 176
Lekrum 16 44 40 38 138
Sjukhusvärdar 21 36 43 49 149
Restaurang/Café 19 46 48 53 166
Amningsrum 15 25 26 27 93
Annat 1 10 3 8 22
S:a 193 367 385 424 1369



 

 

Diagram   

              Figur 16 Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder

 

 

  

   Figur 17 Männens färgval.  

Figur 19 Respondenternas åsikter om belysningen

fördelat mellan män och kvinnor.  
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   Bilaga 4

 

Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder

 

  Figur 18 Kvinnornas färgval

Respondenternas åsikter om belysningen   Figur 20 Respondenternas

   i entréhallen fördelat mellan män och kvinnor

Bilaga 4 

 

Antalet besökare som har svarat på enkäten, uppdelat i kön och ålder. 

Kvinnornas färgval. 

 

Respondenternas åsikter om skyltningen 

mellan män och kvinnor. 



 

 

 

 

 

Figur 21 Respondenternas åsikter om sittplatsernas karaktär

 

 

Figur 23 Presentation över hur respondenterna upplevde första mötet

med personalen i receptionen fördelat mellan män och kvinnor
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Respondenternas åsikter om sittplatsernas karaktär  Figur 22 Respondenternas åsikter om utrymmet i 

entréhallen fördelat på män och kvinnor

 

Presentation över hur respondenterna upplevde första mötet 

med personalen i receptionen fördelat mellan män och kvinnor 

 

Respondenternas åsikter om utrymmet i 

entréhallen fördelat på män och kvinnor 

 

 


