
2008:078 

D - U P P S A T S

Företaget Streets upplevelserum
- en konceptutveckling

 Maja Remåker

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Upplevelseproduktion 

Institutionen för Musik och medier
Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion

2008:078  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/078--SE



  ii 
 

Förord 
 
Denna d-uppsats är sista pusselbiten i min magisterutbildning inom ämnet 
upplevelseproduktion. Utbildningen är bred och ger en stabil grund att stå på men den ger inte 
direkt någon välrenommerad yrkestitel att luta sig tillbaka på, då den fortfarande är relativt 
ny. Inom utbildningen har vi fått lära oss ett helhetstänkande gällande hur man skapar 
förutsättningar för upplevelser, inte upplevelser inom en specifik bransch utan upplevelser i 
allmänhet. Vi har fått verktygen och nu är det upp till oss själva att tillämpa dem på bästa sätt 
inom våra enskilda inriktningar. Personligen vill jag jobba i projektform med evenemang, 
event och produktioner och har i största möjliga mån inriktat mig mot det hållet. Med denna 
uppsats har jag därför ytterligare fördjupa mig inom området. Jag har i studien vill ha 
fokuserat på den fysiska miljön och hur den inverkar på gästens helhetsintryck. För att 
specificera studien ännu mer har jag valt ut ett fokusföretag, Street, vilka jobbar med 
designmarknader och event. De har därmed varit ramen för studien. 
 
Den viktigaste kunskapen jag tar med mig från min utbildning är just helhetstänkandet, att 
alla delar i en produktion är lika viktiga trots att alla inte syns lika mycket. Den fysiska miljön 
är en del av denna helhet men studerar man de olika delarna var för sig först och får varje del 
så bra som möjligt har man goda förutsättningar att sedan förmedla en helhet, anser jag.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig under uppsatsens gång. Per Strömberg, jag 
hade inte kunnat ha en bättre handledare. Mamma som har agerat min privata bibliotekarie 
under hela processen men även pappa och syster som stått i periferin och hejat. Ytterligare vill 
jag tacka min fantastiska sambo som varit ett enormt stöd samt Josefin, min klasskamrat och 
kompanjon. Det hade blivit mycket jobbigare utan er. Slutligen vill jag tacka min examinator 
Caroline Stenbacka Nordström samt alla respondenter. 
 
 
Stockholm, maj 2008 
 
Maja Remåker
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att utifrån ett kundperspektiv utforma ett koncept, som 
presenterar ett förslag på hur Street kan förändra sin fysiska miljö, och därmed förbättra 
upplevelsen för besökarna. Jag har ett kundperspektiv på studien då jag anser att det är viktigt 
att generera svar som berättar vad gästerna tycker och upplever gällande den fysiska miljön 
och inte vad producenterna tror att kunderna upplever. En intresseförfrågan skickades ut via 
Streets kontaktdatabas vilket resulterade i över fyrtio svar. Därmed hade jag möjligheten att 
välja ett variationsrikt och heterogent urval. Intervjuerna genomfördes med nio av Streets 
besökare vilka ställde upp frivilligt. 
 
De teorier jag har använt i denna uppsats behandlar den fysiska miljön. Upplevelserummet 
(Mossberg, 2003) och servicescape (Bitner, 1992) bidrar med synen på den fysiska miljön 
som en helhet och upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999) bidrar i sin tur med synen på den 
fysiska miljön som en del av en helhet. Dessutom har jag tagit del av forskning som berör de 
fem sinnena och dess inverkan på en upplevelse. Jag har använt mig av teorierna för att 
analysera empirin och inte för att bygga upp studien. Detta för att undersöka hur det är i 
verkligheten och utifrån det forma ett koncept. 
 
Bakgrunden till studien är att jag personligen såg ett behov av en förändring på företaget 
eftersom de sänder ut tvetydiga signaler och inte förmedlar en röd tråd i den fysiska miljön. 
Resultatet av studien visar att det finns ett behov av en förändring då samtliga informanter har 
kommenterat och gett förslag på hur den fysiska miljön kan förbättras. Studien visar också att 
informanterna överlag är positivt inställda till Street och att samtliga tycker förutsättningarna 
för förändring finns. Generellt upplevs utomhusmiljön som mer positiv än inomhusmiljön. 
Jag anser att den främsta styrkan med Street är att verksamheten är bra belägen samt att de har 
ett välkänt och inarbetat varumärke. Den största svagheten är att de inte bestämt sig för en 
nisch. De borde arbeta fram en ram som de kan stå för och sedan utveckla verksamheten inom 
den. Redan nu satsar de på närproducerat och ekologiskt i restaurangen, därför anser jag att 
ramen bör vara ekologiskt/miljövänligt/återbruk. Då bygger de vidare på något de redan har 
istället för att börja om från grunden. 
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Abstract 
 
The purpose of this study has been that on the basis of a customers opinions, design a 
concept, which presents a proposal on how Street can change its physical environment, and 
thus enhance the experience for visitors. I have a customer perspective on the study because I 
think it is important to generate answers that will tell what the guests feel and experience 
concerning the physical environment and not what the producers believe that the customers 
are experiencing. An expression of interest was sent out through Streets database which 
resulted in over forty responses. Thus, I had the opportunity to select a varied and diverse 
selection. The interviews were carried out on nine of Streets visitors who put up a voluntary 
basis.  
 
The theories I have used in this paper deals with the physical environment. Upplevelserummet 
(Mossberg, 2003) and servicescape (Bitner, 1992) contributes to the perception of the 
physical environment as a whole and the experience realms (Pine & Gilmore, 1999) 
contributes, in turn, the perception of the physical environment as a part of a whole. In 
addition, I have taken note of research on the five senses and its impact on one's experience. 
I've been using the theories to analyze the empiricism and not to build the study. This, to 
examine how it is in reality, and based on that shape a concept.  
 
The background to the study is that I personally saw a need for a change in the company. That 
because they are sending out ambiguous signals and do not convey a central thread in the 
physical environment. The results of the study show that there is a need for a change because 
all the informants have commented and made suggestions on how the physical environment 
can be improved. The study also shows that the informants is generally sympathetic to Street 
and think that they have all the conditions to form a change. Generally the outside 
environment are experienced as more positive than the indoor environment. I think the main 
strength about Street is that they are well located and that they have a well-known and 
established trademark. The biggest weakness is that they do not opt for a niche. They should 
form a framework in which they can stand for and then develop the activities within it. 
Already they work towards using ecological and environmental products in the restaurant, 
therefore, I believe that the framework should be organic /environment /recycling. Then they 
are building further on something they already have, instead of start over from scratch. 
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Delområden enligt KK-stiftelsen 
 

Arkitektur Dator- och tv-spel 
Design Film  
Foto Konst  
Litteratur Marknadskommunikation  
Media Mode  
Musik Måltid 
Turism/besökningsnäring  Scenkonst 
Upplevelsebaserat lärande   

1. Inledning 
Nedan introducerar jag läsaren till upplevelseindustrin som denna uppsats har sin grund i. 
För att ge läsaren en djupare förståelse inför följande problemdiskussion presenterar jag 
begrepp som upplevelse och upplevelseproduktion. 
 
 

1.1 Upplevelseindustrin 
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (vidare KK-stiftelsen) uppmärksammade i 
slutet av 90-talet tillväxtpotentialen inom de kreativa näringarna i Sverige. De myntade ett 
gemensamt samlingsnamn för dessa, upplevelseindustrin. (Algotsson & Daal, 2007) 
Upplevelse då det är den gemensamma nämnaren för de olika näringarna och industri för att 
visa att den är en del av näringslivet (Almquist, Engström & Olausson, 2000). Det innebär att 
kommersiella och kulturella institutioner försöker att så djupverkande som möjligt komma åt 
den valda målgruppens inre världar, genom sociala och kulturella verksamheter. 
Industrialismen, det yttre, försöker därmed få grepp om upplevelserna, det inre. (Becker m.fl., 
2001) KK-stiftelsen har utformat en definition vilken lyder: 
 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. 
(Algotsson & Daal, 2007, s.16) 

 
Inom upplevelseindustrin finns det idag femton identifierade delområden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Upplevelseindustrins delområden. Källa: KK-stiftelsen (2008:15) 
 
Av dessa delområden tar denna uppsats sitt avstamp i turism/besöksnäring. Andra områden 
såsom spel & dobbel, sport och pornografi som ibland räknas in i upplevelseindustrin har 
medvetet exkluderats. Detta då KK-stiftelsen inte uppfattar att dessa områden drivs av 
kreativitet utan snarare pengar eller ett tävlingsmoment. (Almquist & Daal, 2003; Nielsén, 
2003) 
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Figur 2. Maslows behovshierarki. Källa: Aronsson & Tengling (2003:70) 
 
En anledning till att upplevelser har börjat konsumeras i större utsträckning handlar om att 
många förflyttar sig uppåt i Maslows behovshierarki (se figur 2 ovan) och därmed blir nya 
drivkrafter märkbara. Maslow menar att människans behov kan delas in i fem nivåer 
(kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av 
uppskattning och behov av självförverkligande) och när vi uppnått en nivå och känner oss 
trygga där, förflyttar vi oss automatiskt vidare till nästa nivå. I dagens västerländska samhälle 
har de flesta de kroppsliga behoven och trygghetsbehoven tillfredsställda och strävar därmed 
efter gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Alla tre sistnämnda nivåer behandlas 
inom upplevelseindustrin och beskriver bland annat vad producenter inom branschen strävar 
efter att erbjuda med sina upplevelser. (Wahlström, 2002) 
 
En annan anledning till att konsumtionen av upplevelser har ökat är att vårt samhälle 
successivt håller på att omvandlas från ett tjänstesamhälle till ett upplevelsesamhälle. Detta 
innebär att kunderna betalar för att vara delaktiga och uppleva, istället för att bara köpa 
service och/eller tjänster som någon utför. Människor som jobbar inom upplevelseindustrin 
behöver nödvändigtvis inte ha specifika arbetsuppgifter, utan kan exempelvis arbeta i flexibla 
ensembler där de skapar en produktion av bilder, ljud, smaker, dofter och strukturer. Dessa 
har som mål att leda till positiva upplevelser. (Wahlström, 2002) Dock måste tilläggas att 
traditionella serviceyrken fortfarande har en viktig funktion, och i allra högsta grad är kuggar i 
upplevelseindustrins drev (Strömberg, 2007). Jensen (2001) för diskussionen vidare och 
pratar om drömsamhället i sin uppmärksammade bok The Dream Society, där hävdar han att 
det handlar om att erbjuda gästerna drömmar, fantasier och berättelser. Han menar vidare att 
ska man bli framgångsrik måste man istället för att tala till konsumentens förnuft, tala till dess 
känslor genom sina produkter och tjänster. 
 

1.1.1 Solsystemmodellen 
Det finns en modell, solsystemmodellen, som tydliggör vad upplevelseindustrin bidrar med. 
Kärnan i upplevelseindustrin är skapande och det är utifrån det som hela branschen utgår 
ifrån. Modellen är utformad av QNB Analys och Kommunikation och i den likställs 
upplevelseindustrin med ett solsystem. Utan solen fungerar inte solsystemet och utan energi, 
kreativitet och kunskap (skapande) fungerar inte upplevelseindustrin. Se figur 3: 
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Figur 3. Solsystemmodellen. Källa: Rock City AB, Nielsén & Gillberg (2004:11) 
 
De sex fyrkanterna (planeterna) som cirkulerar kring skapande (solen) i figur 3, representerar 
de värden som upplevelseindustrin anses tillföra. Jag presenterar kort vad var och en innebär: 
 
1: Försäljning – Konsumtionen av upplevelseindustrins produkter och tjänster ökar. Nya 
mönster för produktion, konsumtion och handel skapas. 
 
2: Möjliggör – Upplevelseindustrin frambringar sysselsättning för närliggande verksamheter 
såsom tillverkningsindustri, distribution och andra stödjande verksamheter. Det finns ett 
ömsesidigt förhållande mellan dessa verksamheter och upplevelseindustrin då de är beroende 
av varandra. 
 
3: Uppmärksamhet – Det finns värden av olika slag, direkta och indirekta. 
Upplevelseindustrin genererar uppmärksamhet för annat än bara sig själv vilket är ett av dess 
indirekta värden. Därför kan den fungera på samma sätt som en strålkastare gentemot andra 
verksamheter och branscher. Leif Pagrotsky uttryckte sig på följande sätt, i sin roll som 
handelsminister år 2000 (Nielsén, 2003, s.23), ”Det betyder att upplevelseindustrin, utöver de 
jobb och de inkomster de skapar idag, dessutom påverkar bilden av Sverige, och därigenom 
andra delar av svenskt näringsliv.”. 
 
4: Lockar – Upplevelseindustrins produkter och tjänster fungerar som lockbete och bidrar till 
att människor vill besöka och bosätta sig på platser och i kommuner. Det kan t.ex. vara ett rikt 
kulturliv med lockbeten som museer, teaterföreställningar, konserter, arkitektur, nöjesparker 
m.m. 
 
5: Mervärde – Upplevelseindustrin skapar mervärde för andra branscher. Eftersom mer tid 
och pengar spenderas på nöjen och stimulans ökar försäljningen av upplevelseindustrins 
produkter och tjänster. Men även andra branscher kan jobba med upplevelser för att sälja sina 
produkter, meningen är att upplevelseindustrin ska vara en del av produktionsprocessen 
antingen som redskap eller som hjälpmedel. 
 
6: Egenvärde – Stora delar av upplevelseindustrin har ett egenvärde som inte kan betraktas 
med ekonomiska mått. Många kulturverksamheter subventioneras för att överleva eftersom 
efterfrågan inte alltid är det viktigaste utan snarare den konstnärliga nivån. Kulturens 
egenvärde är en känslig och värdeladdad fråga. 
 
I de fem första punkterna handlar det om att skapa ett ekonomiskt värde men det är inte det 
ekonomiska värdet i sig som är viktigt utan att det ska bidra till välfärd. Den sista punkten 
handlar dock inte om ekonomiskt värde utan om ett värde som får oss att må bättre, inspireras 
och utvecklas, vilket också är en typ av välfärd. (Nielsén, 2003) 
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1.2 Upplevelser 
En anledning till att upplevelser uppstår och skapas i dagens samhälle är att människor känner 
en längtan efter att skämma bort sig själva och lämna vardagen. Generellt kräver kunderna att 
företag är lyhörda över vad de efterfrågar, och erbjuder upplevelser som stämmer överens 
med deras önskemål. Det vill säga upplevelser som ger mervärde och inte bara produktnytta. 
(Hanefors & Mossberg, 2007) Konsumtionen av upplevelser kan ha olika mening för olika 
personer. En studie visar att det finns två grupper en konsument kan tillhöra. Gruppen med 
”promotion fokus” vilket innebär att uppmärksamheten riktas mot det konsumenten ”tjänar” 
på inköpet (stil, image osv.), eller gruppen med ”prevention fokus” där konsumenten istället 
fokuserar på vad köpet uppfyller (säkerhet, behov osv.). (Werth & Foerster, 2007) Hanefors 
och Mossberg (2007) menar också att olika konsumenter har olika fokus och nämner faktorer 
som status, bekvämlighet och identitet. De menar vidare att en upplevelse därmed bör ses som 
ett personligt fenomen vilket individen, som en social och kulturell varelse, själv är med och 
skapar. 
 
Upplevelser och kultur har konsumerats i allt större utsträckning under de senaste 
decennierna. Många företag inom branschen strävar efter och lägger större vikt vid att skapa 
så fulländade upplevelser som möjligt för konsumenten, så kallade helhetsupplevelser 
(Algotsson & Daal, 2007). En upplevelse formas inom köparen och ser annorlunda ut från 
person till person. Beroende på konsumentens tidigare erfarenheter och dess förväntningar 
kan samma upplevelseprodukt upplevas på många olika sätt. (Mossberg, 2003; Wahlström, 
2002; Pine & Gilmore, 1999) En upplevelse kan därmed tolkas som ett individuellt tillstånd. 
Det finns en större chans att upplevelsen blir stark och positiv om producenten erbjuder något 
nytt, spännande och annorlunda. Styrkan och den positiva känslan kan också påverkas av om 
ett erbjudande är unikt för individen respektive är ett som de erbjuder alla kunder. En 
framgångsrik upplevelse kan därmed exempelvis handla om att överraska kunden med något 
den inte visste om att den ville ha. (Hanefors & Mossberg, 2007) 
 
Något som inte får glömmas bort är att producenten skapar förutsättningarna för upplevelsen. 
Han/hon måste därmed skapa en miljö som i största möjliga mån framkallar de reaktioner som 
är uppsatta som mål. (Schmitt, 1999) Becker, Bjurström, Fornäs och Ganetz (2001) menar att 
en händelse i sig inte är en upplevelse men att den kan framkalla upplevelser inom personen 
som deltar. Ytterligare menar de att en upplevelse kräver en förflyttning, antingen mental eller 
materiell samt att deltagaren förflyttar sig till okänd mark och lämnar det invanda. 
 
Begreppet upplevelse är tvetydigt då ordet uppleva har en vid betydelse. Upplevelse kan 
innebära att ”få intryck”, ”uppfatta” eller ”percipiera”. Detta betyder att en vid definition 
skulle innebära att vi upplever något hela tiden. Även om det är medvetet eller omedvetet så 
upplever vi något även när vi bara går och handlar. Det är därmed inte denna typ av 
upplevelser som behandlas inom upplevelseindustrin i första hand. Istället handlar det om en 
starkare upplevelse, oberoende om den sker i vardagen eller under ett stort event. Det handlar 
om händelser som bryter mot det vanliga och invanda, att kunden är med om något och deltar 
fysiskt och/eller känslomässigt. Slutligen handlar det om att lämna kvar ett intryck hos 
kunden för dem att ta med sig hem och komma ihåg. (Becker m.fl., 2001)  
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1.2.1 Upplevelseproduktion 
Upplevelseproduktion handlar om att ändra fokus från producenten till konsumenten, att 
produktionen går ut på att erbjuda upplevelser för gästerna istället för att erbjuda tjänster 
och/eller produkter. För att åstadkomma detta måste producenten ha kunskap om upplevelser 
som fenomen; om människan och dess behov av upplevelser; om vilka upplevelser olika 
gäster vill köpa; om hur man designar förutsättningarna för säljbara upplevelser samt kunskap 
i att leda upplevelseprocesser hos olika gästgrupper. Vidare är det en fördel om producenten 
har ett kreativt sinne och en vilja att utveckla sina produkter. Branschen är föränderlig och 
utvecklas hela tiden och med den förändras gästens krav. Detta innebär att en producent inom 
upplevelseindustrin alltid bör sträva efter att förbättra sitt utbud och hålla sig à jour med 
utvecklingen. (Upplevelseproduktion – Luleå Tekniska Universitet, 2008) 
 
Inom upplevelseproduktion läggs ibland för mycket fokus på produktionen och producenten 
vilket sker på bekostnad av konsumenten i fråga (O’Dell, 2002). Upplevelseindustrin riktar 
fokus på konsumenten men snarare i form av den som konsumerar upplevelsen än den som 
faktiskt är med och tillverkar den. Tillverkningen sker med hjälp av rumsliga, tidsmässiga, 
materiella och sociala medel som producenten tagit fram, men i grund och botten skapas inte 
upplevelser utan förutsättningarna för dem. Accepterar konsumenten att företag producerar 
och säljer upplevelser innebär det att producenten får äran för något som konsumenten skapar 
genom egen aktivitet. Ett resultat inom upplevelseproduktion går inte att förutspå, utan är 
alltså summan av flera faktorer. Genom marknadsundersökningar och liknande kan 
producenten försöka eliminera riskerna av ett negativt/dåligt utfall. (Becker m.fl., 2001) 
Därmed är det viktigt att vara uppmärksam på att det inte går att skapa en upplevelse åt 
någon, däremot går det att skapa bra förutsättningar för att en person ska kunna vara med om 
en positiv upplevelse, men det finns ingen garanti för att det blir så (O’Dell, 2002). 
Personligen anser jag att man skapar upplevelser tillsammans med konsumenterna snarare än 
för dem. En produktion är sällan något om det inte kommer några och konsumerar den. Jag 
anser att detta sammanfattas i citatet: ”Utan produktion ingen konsumtion; men utan 
konsumtion inte heller någon produktion, eftersom produktionen i så fall skulle bli utan 
ändamål.” (Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 25). 
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1.3 Disposition 
Här presenterar jag en karta över uppsatsens upplägg. Målet med dispositionen är att den 
ska fungera som en guide för läsaren, så att uppbyggnaden blir mer tydligt för denne. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel introducerar jag läsaren till upplevelseindustrin, som denna uppsats har sin 
grund i. Jag presenterar även begrepp som upplevelse och upplevelseproduktion, för att ge 
läsaren en förkunskap inför följande problemdiskussion. 
 
Kapitel 2 – Problemdiskussion 
I detta kapitel presenterar jag det delområde inom upplevelseindustrin som studien tillhör och 
varför studien görs. Därefter presenteras uppsatsens fokusföretag, Street, och avslutningsvis 
uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
Kapitel 3 – Metod 
I detta kapitel diskuterar jag studiens metodologiska utgångspunkter. Till en början redogör 
jag för vetenskapsteorins två huvudlinjer, vilken jag har valt att följa och varför. Därefter 
diskuterar jag uppsatsens forskningsansats, metodteori samt hur man uppnår kvalitet. 
Slutligen beskriver jag studiens urval samt tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 4 – Empirisk analys 
I detta kapitel presenterar jag till att börja med empirin helt fristående för att sedan analysera 
informanternas svar. Jag har utgått ifrån tre olika teman, Det fysiska och sinnliga 
upplevelserummet, Det sociala upplevelserummet och Aktiviteternas upplevelserum, vilka jag 
har utformat utifrån empirin. I den analyserande delen utgår jag ifrån det empiriska materialet 
samt litteratur och artiklar som behandlar området.  
 
Kapitel 5 – Konceptförslag 
I detta kapitel presenterar jag ett förslag på koncept vilket jag utformat utifrån empiri och 
analys tillhörande de tre tematiseringarna i kapitel 4: Det fysiska och sinnliga 
upplevelserummet, Det sociala upplevelserummet samt Aktiviteternas upplevelserum. 
Konceptet presenteras i fyra olika delar där jag startar med att förklara ramen/den röda tråden 
konceptet är skapat inom. Vidare presenteras konceptet utifrån de tre tematiseringarna för att 
strukturera upp vad Street kan göra inom varje del. 
 
Kapitel 6 - Avslutande diskussion 
I detta kapitel reflekterar jag över resultaten i kapitel 4 och 5. Det är en avslutande diskussion 
där jag tar upp min syn på konceptet och vad det skulle kunna tillföra företaget. Jag besvarar 
frågeställningarna och knyter ihop syfte, metod och resultat samt presenterar förslag till 
vidare forskning.
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2. Problemdiskussion 
 
I detta kapitel presenterar jag det delområde inom upplevelseindustrin som studien tillhör och 
varför studien görs. Därefter presenteras uppsatsens fokusföretag, Street, och avslutningsvis 
uppsatsens syfte och avgränsningar. 
 
 

2.1 Turism/besöksnäring 
Turism/besöksnäring är det största delområdet inom upplevelseindustrin, av de femton som 
KK-stiftelsen identifierat (Wahlström, 2002). Inom detta delområde ingår måltid, museer, 
natur, nöjesparker och evenemang (Almquist, Engström & Olausson, 2000). Jag anser att 
termen besöksnäring egentligen är bättre än turism i detta fall då den enligt Wahlström (2002) 
är mer omfattande och innefattar all konsumtion som sker mer än tio mil utanför hemorten. 
Även konferenser inkluderas. I upplevelsesamhället räcker det inte med att näringen skapar 
sysselsättning och bättrar på nationalräkenskaperna utan den ska också förbättra den lokala 
imagen så att invånarna har något att vara stolta över. Det gäller därför att koncentrera 
resurserna på de sevärdheter som har potential att attrahera både människor och media och 
därmed skiljer sig från mängden och skapar intresse. Idag finns redan en mängd attraktioner 
som faller in under denna beskrivning, både i Sverige och utomlands, vilket gör att kravet på 
att vara unik blir allt svårare att uppfylla. (Wahlström, 2002)  
 
Kommunikationsföretaget VisitSweden (2008) arbetar med att internationellt marknadsföra 
Sverige, svenska destinationer och upplevelser som ett varumärke. De uttrycker sig såhär 
gällande turism: 
 

I takt med att världen blir allt mer tillgänglig, växer intresset för nationer som Sverige. Resvana 
föder nyfikenhet och jakten på nya upplevelser gör att blickarna riktar sig mot resmål med 
berättarvärde. (VisitSweden, 2008) 

 

2.2 Fysisk miljö 
Där upplevelser skapas är omgivningen en mycket viktig faktor. Detta då gästen ofta stannar 
länge och anledningen till besöket är nöje eller njutning. Den längre besökstiden i ett 
upplevelserum innebär att gästerna har längre tid på sig att utvärdera sitt besök och bestämma 
sig för om det är till belåtenhet eller ej. Den fysiska miljön är en faktor att jobba med för att 
förstärka helhetsintrycket och förbättra företagets ansikte utåt. Med den fysiska miljön menas 
både yttre faktorer såsom landskap, parkering och tillgänglighet och inre faktorer såsom 
design, layout, dekor och utrustning. (Mossberg, 2003) Den omfattar även atmosfäriska 
förhållanden såsom temperatur, ljudnivå och lukter (Reimer & Kuehn, 2004). Gustavsson 
Öström, Johansson och Mossberg (2006) menar att om man ska jobba professionellt med den 
fysiska miljön krävs kunskap inom stilhistoria, arkitektur, textildesign, design och konst. 
Detta då de är grunderna i hur en fysisk miljö skapas. Utan tvekan är det många som har 
åsikter om vilka faktorer som ingår när en fysisk miljö produceras. Jag kommer att fokusera 
på inomhusmiljön i min studie men utesluter inte att utomhusmiljön innefattas i resultatet. 
Detta för att alla delar inom ett företag påverkar helhetsbilden av det. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på att om den fysiska miljön på ett företag förändras, förändras i stort sett alltid 
beteendet på de personer som vistas där (Minor, Wagner, Brewerton & Hausman, 2004). 
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Det finns ett antal teorier som behandlar den fysiska miljön och hur den bör utformas för 
bästa möjliga resultat. Mossberg (2003) kallar sin teori för upplevelserummet vilken 
behandlar den fysiska miljön där upplevelsen produceras, levereras och konsumeras. Denna 
teori är en utveckling av teorin servicescape, som år 1992 skapades av den amerikanska 
forskaren Mary Jo Bitner. Servicescape behandlar betydelsen av den konstruerade fysiska 
miljön för gäster men även för personal i ett service-/upplevelsemöte (Bitner, 1992). Termen 
inkluderar designen på både exteriör och interiör, atmosfäriska förhållanden såsom 
temperatur, ljudnivå och lukter men även materiella ting såsom visitkort, broschyrer, affischer 
och andra kommunikationsmedel (Reimer & Kuehn, 2004). Dessa delas in i tre olika delar 
inom den fysiska miljön: atmosfäriska förhållanden, rumslig utformning/funktionalitet och 
tecken/symboler (Bitner, 1992). Den utveckling som Mossberg (2003) presenterar i 
upplevelserummet ligger främst i att denna teori även behandlar sociala faktorer. Med sociala 
faktorer menas människor som befinner sig fysiskt på platsen och hur de agerar gentemot 
varandra. Det innefattar också trängsel, köer och personalens agerande. Hon förklarar vidare 
att den fysiska miljön kan delas upp i två grupper, rumsliga och icke-rumsliga. Rumsliga 
innebär fysiska objekt som t.ex. produkter, länder, städer, butiker och inredningsdesign. Icke-
rumsliga innebär istället temperatur, luftfuktighet, ljudnivå och tid. Det är viktigt att tänka på 
att det finns en röd tråd i utformningen av ett upplevelserum då minsta detalj som skiljer sig 
kan förstöra helheten. 
 
Är ett företag medvetet om sitt upplevelserum kan de på många sätt påverka kunden genom 
att taktiskt utforma miljön, marknadsföringen och målen. Många företag fokuserar bara på de 
tillfälliga erbjudandena; en specifik utställning, avancerade menyer eller liknande och det 
lockar visserligen konsumenter. Forskning visar dock att det är omgivningen som spelar störst 
roll när besökaren stannar en längre tid. Finns det ett trevligt café på museet är det troligt att 
gästerna stannar kvar även efter utställningen och fortsätter att socialisera och konsumera. 
(Mossberg, 2003) Servicescape har blivit en väl använd term bland forskare som studerar den 
fysiska miljön. Det är dock ovanligt att studier görs på den totala fysiska miljön utan forskare 
fokuserar ofta på en viss del. En studie gällande alla delar gjordes där målet var att undersöka 
vilken påverkan servicescape har på en kunds uppfattning av servicekvaliteten. Resultatet av 
studien visade att servicescape har större betydelse än vad som tidigare antagits. (Reimer & 
Kuehn, 2004)  
 
Becker m.fl. (2001) menar att det handlar om att få gästerna att stanna kvar och ständigt 
återkomma till den fysiska miljön vilket man kan göra genom interaktiva arrangemang och 
häftiga händelser. Det medför att besökarna blir mer involverade i platsen och får en annan 
relation till den. Inte bara som ett ställe där de kan köpa saker utan ett ställe som erbjuder 
både produkter och upplevelser. Dock är det viktigt med en balans eftersom meningen inte är 
att arrangemangen och aktiviteterna ska ta överhanden över försäljningen utan komplettera 
den. Vidare säger dem att arrangemang av olika slag livar upp och drar till sig människor, och 
har som syfte att underhålla folk lite hastigt och därigenom skapa folktryck.  
 

2.2.1 Upplevelsefälten 
Samma år som KK-stiftelsen identifierade upplevelseindustrin publicerade de amerikanska 
författarna Pine och Gilmore (1999) sin bok The Experience Economy – work is theatre & 
every business a stage, en bok som blev väldigt populär och som legat till grund för och 
citeras av många efterföljande författare inom ämnet (Wahlström, 2002). Författarnas 
utgångspunkt är att varje företag bör agera utåt och inåt med teatern och dess terminologi som 
inspiration. 
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Att se på företaget utifrån en dramametafor handlar om att titta på sig själva och sina 
kunder/gäster utifrån en annorlunda synvinkel. I boken finns en modell som författarna skapat 
vilken kallas upplevelsefälten på svenska och the experience realms på originalspråket. 
Modellen belyser upplevelsen utifrån fyra olika hållpunkter. Dessa hållpunkter benämns fält 
och är ett verktyg för producenten i sitt skapande av helhetsupplevelser.  
 

 
 
Figur 4. Upplevelsefälten. Egen översättning. Källa: Pine & Gilmore (1999:30) 
 
En kort redogörelse för de fyra fälten följer nedan: 
 
Underhållning – Här är gästen relativt passiv och blir underhållen. Meningen är att gästen ska 
trivas och därför måste man ständigt ifrågasätta underhållningen man bjuder på och sträva 
efter att förbättra dess innehåll. (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Lärande – Här är gästen istället aktiv. Då lärande är en process som kräver engagemang hos 
mottagaren. Man måste som producent fråga sig vad det är man vill att gästen ska ”lära sig” 
av upplevelsen. (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Estetik – Här handlar det om att skapa en attraktiv atmosfär för gästen. En miljö som gör att 
gästerna vill stanna kvar, sätta sig ner och bara vara. Gästen är precis som i 
underhållningsfältet relativt passiv här. (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Eskapism – Här handlar det om att bestämma sig för vad man vill att gästen ska göra på plats, 
hur man önskar att de ska agera. Hur man engagerar gästen så att han/hon glömmer tid och 
rum för en stund. (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Enligt författarna är det många upplevelser som enbart skapas utifrån ett av fälten i modellen 
och författarna tydliggör därför att: ”The richest experiences encompass aspects of all four 
realms.” (Pine & Gilmore, 1999, s.39). 
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Utifrån detta förstår jag att det är viktigt att se på den fysiska miljön, vilket här kan placeras i 
estetikfältet, ur olika synvinklar, både som en helhet och som en del av en helhet. Detta för att 
som producent ha kunskap om hur man utformar miljön på ett optimalt sätt. Ses den fysiska 
miljön som en del av en helhet, strävar producenten efter att den tillsammans med den övriga 
verksamheten ska vara dynamisk och följa en röd tråd. Ser man istället den fysiska miljön 
som en helhet i sig fokuserar man på detaljer och att de specifika delarna ska vara starka och 
attraktiva i sig själva. Jag menar att dessa två synsätt snarare kompletterar än utesluter 
varandra, samt att slutresultatet blir lyhört och får både bredd och spets.  Bredd för att 
helheten blir enhetlig och spets för att varje del av verksamheten är attraktiv och genomtänkt 
var för sig. En helhetsupplevelse skapas inte över en natt utan är en väl genomtänkt idé som 
verkar på olika plan. Strömberg (2007) menar att om man ska lyckas förmedla en 
helhetsupplevelse handlar det om aktiviteter, miljöskapande, grafisk design och 
samarbetspartners, men även om omfattningen av paketeringen och intensiteten i den. 
 

2.2.2 Sinnena 
Människan upplever genom sina fem sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel (Gustafsson 
m.fl., 2006). Upplevelsen blir starkare och mer minnesvärd ju fler sinnen som stimuleras vid 
samma tidpunkt. (Pine & Gilmore, 1999; Gustafsson m.fl., 2006) Inom upplevelseindustrin 
handlar det till stor del om att stimulera sinnena. Estetik är ett nyckelbegrepp i detta 
sammanhang då det betyder, det förnimbara, det sinnliga. (Hanefors & Mossberg, 2007) 
 
Färger bär med sig information och hur vi tolkar dem är till stor del kulturellt betingat. Färg 
kan väcka känslor, attrahera, skapa och förstärka en image och påverka en kunds humör. 
(Hanefors & Mossberg, 2007) Schmitt (1999) hävdar i sin tur att färg är det absolut viktigaste 
elementet just för att det påverkar vårt humör. Han menar vidare att även musik är ett viktigt 
element. Musik har förmågan att framkalla speciella atmosfärer om den väljs ut strategiskt. 
Dock kan musik även stjälpa en upplevelse om den inte är vald med omsorg och passar till det 
speciella tillfället. (Gustafsson m.fl., 2006) 
 
Smaklökarna är inte de enda som bidrar till en smakupplevelse utan även luktsinnet, synen 
och eventuella psykologiska faktorer spelar in. Är maten estetiskt upplagd smakar den oftast 
bättre. En gästs sinnesstämning påverkar också upplevelsen, antingen till det bättre eller till 
det sämre. Känsel kan i sin tur innebära flera olika saker, såsom beröring, tryck, värme, kyla 
och smärta. (Hanefors & Mossberg, 2007) 
 
Sinnesupplevelser bör dock inte framkallas för sakens skull, utan valen av stimuli ska vara 
medvetna och därmed kopplade till den känsla man vill framkalla hos kunden. (Pine & 
Gilmore, 1999; Schmitt, 1999) Det är stor skillnad på att skapa njutning och att få gästerna 
exalterade, det krävs därmed helt olika stimuli. Inom samma upplevelserum kan producenten 
erbjuda både och om det går att motivera, inom ramen för t.ex. ett gym finns det goda skäl. I 
gymlokalen är det meningen att gästen ska få energi och känna sig exalterad medan de i 
omklädningsrummet sedan ska få en möjlighet att slappna av och njuta. (Schmitt, 1999) 
 
Jag tror att det kan vara väldigt givande att medvetet arbeta med de fem sinnena enbart men 
också parallellt med teorier och modeller. I och med texten ovan kan jag utläsa att det finns 
vissa primära element att främst använda sig av för att stimulera sinnena hos gästen, bland 
annat färg, musik, ljudstyrka, temperatur, aromer och aptitligt serverad välsmakande mat.  
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2.3 Street som fokusföretag 
Företaget Street startades 2004 och huserar i ett före detta garage på närmare 1400 m² i 
stadsdelen Hornstull på Södermalm i Stockholm. Garaget är renoverat och lokalen fungerar 
numera som en marknadslokal/eventlokal/mötesplats med tillhörande restaurang och café. 
Företaget ägs sedan våren 2007 av Bengt och Eva Jaller och är ett aktiebolag. Se skiss på 
lokalen i figur 5. 
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Figur 5. Planlösning över Streets lokal. Källa: Street (2008) 
 
Street utökade sin verksamhet under 2007 och finns numera även i stadsdelen Kista i västra 
Stockholm. I Kista satsar Street på mat inom tre olika områden, restaurang/café, produktion 
och catering. De har ett stort produktionskök där de bakar, tillverkar korv, rensar och hackar 
grönsaker. Street levererar ett i Sverige relativt ovanligt koncept, då de erbjuder en mötesplats 
för designers, formgivare, kreatörer m.fl. De ges där möjlighet att marknadsföra sig själva och 
sina produkter inför branschen och potentiella kunder. (Street, 2008)  
 
Jag kom i kontakt med Street när jag gjorde min praktik där i slutet av sommaren 2007 och 
praktiken ledde till ett halvtidsarbete året ut. Under min tid där upptäckte jag att det var ett 
företag under uppbyggnad och började redan då fundera på om jag skulle kunna skriva min 
uppsats om dem inom något område, som ett bidrag till företagets utveckling. Jag har länge 
intresserat mig för just den fysiska miljön och hur man kan arbeta med den för att förstärka en 
gästs upplevelse på ett ställe. När det gäller Street anser jag att miljön kan förbättras och bli 
mer attraktiv i gästens ögon.  
 

2.3.1 Streets verksamhetsområden 
Street Marknad är öppen vissa helger och det är för dem som företaget är mest känt. 
Inspirationen till denna verksamhet kommer från Londons Camden Lock Market. Street 
arrangerar två olika typer av marknader, blandmarknader och temamarknader. På 
blandmarknaderna välkomnar de alla typer av produkter medan temamarknaderna som utgår 
ifrån ett speciellt tema (t.ex. smycken, barn, ord & text, vintage, mode) har hårdare kriterier 
på försäljarnas produkter. Marknadernas uppbyggnad ser lite olika ut beroende på årstid och 
antal anmälda försäljare. På sommaren är det enbart utomhusmarknader och de små 
marknaderna på vår och höst är helt och hållet inomhus. Stora marknader däremot, såsom de 
flesta temamarknader och julmarknaderna är både inom- och utomhus. 
 
För att få ställa ut och sälja på Street marknader måste man vara medlem. Detta för att 
marknadskoordinatorerna ska kunna kvalitetssäkra marknaderna. Street är ingen 
knallemarknad och de är därför inte intresserade av försäljare med massproducerade 
produkter. (Street, 2008) 
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Street Scen handlar om sceniska uppträdanden av olika slag såsom konserter, komediklubbar, 
föredrag m.m. (Street, 2008) 
 
Street Event sker tillsammans med utomstående producenter som betalar för att nyttja lokalen. 
Tillsammans med eventansvarig på Street planeras evenemanget som har varit allt ifrån 
filmpremiärer, releasepartyn, företagsfester, mässor mm. (Street, 2008) 
 
Bistro Street och Street Café serverar närproducerad/ekologisk mat och är öppen dagligen. 
(Street, 2008) 
 

2.3.2 Streets fysiska miljö 
När Streets lokal byggdes om från garage till marknadslokal/eventlokal/mötesplats anlitade de 
arkitekter för att genomföra arbetet med utformningen. Riktlinjerna de fick att utgå ifrån var 
polariteter, vilket enligt Nationalencyklopedin (2008) betyder motsatsförhållande mellan två 
företeelser. Tanken bakom är att en gata (eng. översättning: street) är en plats där människor 
och stilar möts och där saker händer. Arkitekterna bildade därför ingen gemensam vision utan 
arbetade istället efter en collagemetod. Arkitekterna uttalade sig såhär när arbetet var klart: 
 

Vi har låtit de billigaste rostfria wc-stolarna möta Versace-kaklet, kombinerat bulliga second 
hand-fåtöljer i sammet med strikt minimalistiska bord och låtit ett lyxigt café med mässingstak 
framhäva marknadslokalens nästan brutala råhet. (Street, 2008) 

 

2.4 Problemformulering 
När jag befinner mig i lokalen ser jag de rostfria toalettstolarna och Versace-kaklet; jag ser 
second hand-möbler; jag ser cafét med sitt mässingstak och jag ser lokalens råa betongkärna 
men jag känner inget. När jag läser texten som arkitekterna har skrivit ovan, om sitt arbete i 
den färdiga lokalen, förstår jag exakt vad de ville förmedla för känsla och den känslan fyller 
mig med välbefinnande. Jag tänker att jag vill till den lokalen de beskriver och undrar därför 
var den finns. 
 
Av de grundintentioner som nämns ovan finns idag endast skalet kvar, vilket gör visionen av 
Street svårt att greppa. Vilka signaler vill Street egentligen sända ut? Ett tydligt exempel på 
att de på senare tid inlett ett arbete med att förändra sin fysiska miljö är dels att de tagit bort 
dokumentet innehållandes ovanstående citat från hemsidan. Ett annat är att de renoverat 
restaurangdelen, Bistro Street, på ett sätt som får resten av lokalen att se ofärdig och 
oplanerad ut. Jag saknar ett helhetstänk som gör hela lokalen intressant både som en helhet i 
sig, men också i fristående delar. Därför är jag intresserad av att genomföra en 
konceptutveckling gällande den fysiska miljön på Street, med fokus på inomhusmiljön. 
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2.5 Syfte 
Jag vill utifrån ett kundperspektiv utforma ett koncept, som presenterar ett förslag på hur 
Street kan förändra sin fysiska miljö, och därmed förbättra upplevelsen för besökarna. 
 

2.5.1 Forskningsfrågor 
 

• Behöver de förbättra sin verksamhet eller är den bra som den är? 
• Vad är bra och vad är mindre bra med den fysiska miljön idag? 
• Vad kan Street göra för att förbättra upplevelsen för sina besökare? 
 

2.6 Avgränsningar 
Jag kommer endast att fokusera min forskning på företaget Street. Inom företaget kommer jag 
bara att titta på den del som berör marknader och den fysiska miljön inomhus och utomhus. 
Ytterligare kommer jag enbart att titta på företaget utifrån ett kundperspektiv och därmed inte 
utifrån ett producentperspektiv. 
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3. Metod 
I detta kapitel diskuterar jag studiens metodologiska utgångspunkter. Till en början redogör 
jag för vetenskapsteorins två huvudlinjer, vilken jag har valt att följa och varför. Därefter 
diskuterar jag uppsatsens forskningsansats, metodteori samt hur man uppnår kvalitet. 
Slutligen beskriver jag studiens urval samt tillvägagångssätt. 
 
 

3.1 Vetenskapsteorins två huvudlinjer 
Som titeln rubricerar finns det två huvudlinjer inom vetenskapsteorin: positivism och 
hermeneutik (Patel & Davidson, 2003). Den linje forskaren väljer styr sedan hela studien från 
början till slut och jag kommer därför att förklara vad de två innebär. 
 
Positivismen fick sitt namn på 1800-talet av den franske sociologen Auguste Comte och har 
sitt ursprung i naturvetenskapen (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004; Thurén, 2007 
m.fl.). Comte satte upp ramarna för begreppet men det handlade snarare om att sammanfatta 
och systematisera de tankar som redan fanns, efter den vetenskapliga revolutionen, än att 
presentera nytänkande idéer (Molander, 2003). Inom dessa ramar beskriver Comte att det bara 
finns ett riktigt sätt att bedriva forskning på och det är genom observation och beskrivning av 
observationerna som görs (Molander, 2003; Hartman, 2004). Thurén (2007) hävdar istället att 
det enligt positivismen finns två sätt att generera kunskap på, nämligen genom observation 
eller uträkning. Detta innebär att forskning som berör känslor, upplevelser och kulturfenomen 
inte är vetenskaplig kunskap då de inte är objektivt mätbara (Wallén, 1996). Nutida forskare 
med ett positivistiskt förhållningssätt har en lite annan syn och är väl medvetna om att det är 
problematiskt att uppnå säker kunskap och kravet på verifikation har därmed lindrats (Patel & 
Tebelius, 1987; Thurén, 2007). Inom positivistisk forskning måste forskaren vara helt 
frånkopplad från sina egna värderingar och sin politiska, religiösa och känslomässiga 
läggning. Forskaren ska kunna bytas ut och forskningsresultatet ska ändå bli detsamma. (Patel 
& Davidson, 2003) 
 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och sägs ibland vara positivismens raka motsats 
(Patel & Davidson, 2003). Hermeneutiken var till en början en metod för tolkning av Bibeln 
vilken utvecklades till att bli läran om tolkning i allmänhet. Det är inte bara tolkning av texter 
utan även av mänskliga handlingar, företeelser i samhället och annat som tillhör beteende- 
och samhällsvetenskapen. (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004) Vid tolkandet fortskrider 
forskningen genom att forskarens fokus växlar mellan den lilla delen och den framväxande 
helheten. All ny information forskaren tar del av kan förändra hans eller hennes sätt att se på 
helheten. (Wallén, 1996) Inom hermeneutiken ses förförståelse, tidigare kunskap, 
erfarenheter, tankar och känslor som en tillgång istället för ett hinder i forskningsarbetet 
(Patel & Davidson, 2003). Varje människa har en personlig syn på sig själv och sin situation, 
detta kallas ibland en persons ”livsvärld”. Vill man undersöka människors ”livsvärldar” krävs 
andra metoder än mätningar och därmed är det inte numeriska resultat som hermeneutikern 
söker. Det intressanta är hur människor uppfattar/tolkar världen och därmed inte 
nödvändigtvis hur världen objektivt är eller ser ut. (Hartman, 2004) 
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Det finns kritik riktad mot båda huvudlinjerna. Positivismens kritiker menar att den helt 
förbiser vad och hur människor upplever och känner. De som istället kritiserar hermeneutiken 
frågar sig: Hur kan vi kontrollera att forskaren tolkat rätt? Svaret blir att det inte går vilket 
medför att de hermeneutiska tolkningarna är mer osäkra än de positivistiska. Dock är det 
omöjligt att säga att den ena linjen är bättre än den andra då de båda fyller viktiga funktioner 
inom forskningsvärlden. (Thurén, 2007) 
 

3.1.1 Mitt val av huvudlinje 
Hermeneutiken och positivismen har båda sina fördelar och nackdelar vilket innebär att 
huvudlinjerna lämpar sig olika bra för olika studier. I denna uppsats som behandlar den 
fysiska miljön på företaget Street ska jag enligt syftet, undersöka hur dess fysiska miljö kan 
förbättras genom att ta del av gästernas perceptioner. Därmed anser jag att hermeneutiken är 
den av de två huvudlinjerna som lämpar sig bäst för min studie. Det är i detta fall inte 
intressant att generera numeriska resultat utan det är gästernas tolkningar som blir värdefulla. 
 

3.2 Forskningsansats 
Vetenskapligt arbete uppstår ur olika frågeställningar. Hur frågorna ställs och vilka metoder 
som används för att få svar, beror helt på vilken väg forskaren väljer att följa. Det finns på det 
hela taget två metoder, antingen den induktiva eller den deduktiva. (Olsson & Sörensen, 
2007) Patel och Tebelius (1987) kallar den induktiva för upptäckandets väg och den 
deduktiva för bevisandets väg och menar att de båda är begrepp för slutledning. 
 
Den induktiva är den äldsta och mest vedertagna metoden fram tills idag, men ses inom vissa 
vetenskaper numera som förlegad (Hartman, 2004). Bedriver man forskning enligt denna 
metod observerar man verkligheten objektivt och teorineutralt. Utifrån upptäckterna som görs 
och den insamlade informationen formulerar forskaren sedan egna teorier för det rådande 
forskningsområdet. (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004; Olsson & Sörensen, 2007) Det 
är dock mycket svårt, att förhålla sig helt teorineutralt till en forskningssituation då det är 
ofrånkomligt att teorierna färgas av forskaren. (Wallén, 1996; Patel & Davidson, 2003; 
Hartman, 2004) Därmed kan vi konstatera att det är omöjligt att göra teorineutrala 
observationer. Vidare måste vi förstå att när människan observerar tar han/hon in så mycket 
information på kort tid att observationsmängden skulle bli ohanterlig. (Hartman, 2004) Därför 
bör forskaren ha ett syfte med vad han eller hon är ute efter för att det ens ska bli möjligt att 
genomföra studien (Wallén, 1996; Hartman, 2004). Slutligen finns det en risk med att 
formulera en teori efter en speciell undersökningssituation. Detta då det empiriska underlaget 
hör till just den situationen och inte nödvändigtvis är tillämpbar på en annan (Patel & 
Davidson, 2003). Det går att komma fram till en högre eller lägre grad av sannolikhet genom 
induktion men aldrig ett hundraprocentigt svar. (Thurén, 2007) Människan tänker ofta 
induktivt av naturen. Vi har en tendens att upptäcka regelbundenheter i verkliga livet och 
utifrån dessa dra generella slutsatser. Ytterligare har denna metod en hög användbarhet, vilket 
betyder att den kan användas i allt ifrån empiriska vetenskaper till icke vetenskapliga 
sammanhang. (Hartman, 2004) 
 
Väljer forskaren istället att bedriva forskning enligt den deduktiva metoden innebär det att 
han/hon drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och redan 
existerande teorier (Patel & Tebelius, 1987; Patel & Davidson, 2003; Olsson & Sörensen, 
2007). Denna metod kallas också för den hypotetisk-deduktiva metoden och utgår ifrån att det 
inte finns teorineutrala observationssituationer utan en hypotes skapas vilken sedan undersöks 
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i verkligheten. (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004; Thurén, 2007 m.fl.) Eftersom 
forskaren utgår ifrån en redan befintlig teori kan denne stärka objektiviteten i forskningen. 
Detta då studien inte blir färgad av forskaren i samma utsträckning (Patel & Davidson, 2003). 
Ytterligare fördelar är att denna metod, till skillnad från den induktiva, inte utgår ifrån 
observationer och forskaren sparar därmed tid eftersom han/hon redan vet vad som ska 
studeras (Hartman, 2003). Kritiker menar dock att det finns en fara i att teorin som forskaren 
utgår ifrån kan påverka och styra forskningen så att nya intressanta rön inte upptäcks (Patel & 
Davidson, 2003). Det är också svårt att bevisa om en hypotes är falsk. Anledningen till att 
studien visar sig vara falsk kan både bero på hypotesen och initialvillkoren. Därför är det i 
vissa fall inte så enkelt att faktiskt bedöma om studien visar att hypotesen är falsk eller inte. 
(Hartman, 2004) 
 

3.2.1 Mitt val av forskningsansats 
Jag kommer att använda mig av en induktiv ansats därför att jag så teorineutralt som möjligt 
kommer att undersöka vad gästerna på Street tycker är bra och mindre bra med den fysiska 
miljön. Enligt den induktiva metoden ska jag egentligen helt utan några föreställningar 
observera verkligheten. Eftersom det anses som praktiskt taget omöjligt kan jag ändå utgå 
ifrån min förförståelse om den fysiska miljön, i samband med mina observationer. Jag tror att 
denna studie blir mer öppen i och med att intervjuerna inte kommer utformas utifrån några 
specifika teorier. Istället använder jag mig av teorier för att analysera materialet i efterhand. 
Utifrån detta formar jag ett koncept gällande den fysiska miljön på företaget Street. 
 

3.3 Metodteori 
Metodteori fungerar som en länk mellan den konkreta metodläran och den mer abstrakta 
vetenskapsteorin. Metodteorin är allmän och skiljer sig inte mycket mellan de olika 
specialvetenskaperna. Det som skiljer är istället de metodologiska problem som finns och 
därmed dess metodlära. De finns två huvudtyper inom metodteorin, kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar. (Hartman, 2004) 
 
Kvantitativa undersökningar har sin grund i den positivistiska vetenskapsteorin och 
kännetecknas av att det som studeras ska kunna göras mätbart och resultera i numeriska 
värden (Andersen, 1994; Hartman, 2004). För att kunna mäta något måste världen först 
klassificeras, så att det är tydligt vilken klass eller vilket område studien handlar om. En 
klassificering kan t.ex. vara ”boende i Värmland” eller ”barn under fem år”. (Hartman, 2004) 
Den kvantitativa metodiken handlar om att generera information på forskarens villkor, vilket 
innebär att det under studien inte sker någon kommunikation med objekten (Andersen, 1994). 
 
Kvalitativa undersökningar har istället sin grund i den hermeneutiska vetenskapsteorin och 
har som utgångspunkt att försöka förstå människor och deras beteenden (Hartman, 2004). 
Företrädarna för denna metod menar därmed att det som undersöks inte kan göras mätbart 
eftersom varje undersökningssituation innebär en ny kombination av kvaliteter eller 
egenskaper (Andersen, 1994; Hartman, 2004). Kvalitativa undersökningar klassificerar efter 
egenskaper istället för klass/område, t.ex. Linnés klassindelning av växters egenskaper 
(Hartman, 2004). Inom den kvalitativa metodiken lägger forskaren, till skillnad från den 
kvantitativa metodiken, stor vikt vid subjektivitet och att forskningsprocessen bedrivs utifrån 
en tvåvägskommunikation (Andersen, 1994). 
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Vilken av dessa undersökningsmetoder som är lämpligast beror i huvudsak på 
undersökningsämne, hur undersökningsämnet uppfattas av forskaren och undersökningens 
syfte (Andersen, 1994; Patel & Davidson, 2003). Det är därför viktigt att ha kunskap om de 
olika undersökningsmetoderna då tillvägagångssättet för respektive metod ser tämligen olika 
ut. (Hartman, 2004) Handlar frågeställningen om hur ofta, hur länge eller hur vanligt, lämpar 
sig kvantitativa studier bäst. Handlar frågeställningen snarare om att förstå eller hitta mönster 
lämpar sig kvalitativa studier bäst. (Trost, 2007) 
 

3.3.1 Mitt val av metodteori 
Jag kommer att genomföra kvalitativa undersökningar i min studie då det intressanta i detta 
fall är att generera beskrivningar som berättar vad gästerna tycker och upplever gällande den 
fysiska miljön på Street. Vilka metoder inom den kvalitativa metodteorin jag kommer att 
använda mig av presenterar jag i kapitel 3.5. 
 

3.4 Undersökningens kvalitet 
”All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart 
sätt” (Merriam, 1994:174). För att uppnå detta är det viktigt att studien uppfyller kraven för 
vad som brukar kallas validitet och reliabilitet (Hartman, 2004). Validitet handlar om hur 
korrekt studien är genomförd samt hur väl det som studerats stämmer överrens med vad som 
var tänkt att studeras (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003). Reliabilitet går ut på att 
samma resultat ska kunna uppnås upprepade gånger, oberoende forskare (Hartman, 2004). 
Ursprungligen kommer idéerna om dessa begrepp från den kvantitativa metodteorin vilken 
inte är helt kompatibel med den kvalitativa metodteorin (Stenbacka, 2001; Trost, 2005) 
Vidare i uppsatsen kommer begreppen giltighet istället för validitet och tillförlitlighet istället 
för reliabilitet att användas. Detta för att begreppen är tydligare (Trost, 2005; Bell, 2006) men 
även för att skilja den kvantitativa och den kvalitativa metodteorin åt. Redogörelserna 
som följer i 3.4.1 och 3.4.2 är utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
 

3.4.1 Giltighet 
Kopplingen som görs mellan det empiriska materialet från studien och de teoretiska 
utgångspunkterna kallas giltighet och innebär att forskaren mäter det som han/hon avsåg att 
mäta. (Stenbacka, 2001; Svenning, 2003; Østbye m.fl., 2004 m.fl.) Dock är forskare inom den 
kvalitativa metodteorin inte intresserade av att mäta vilket medför att den betydelsen blir 
ovidkommande. Istället är det kvaliteter forskaren söker efter. För att uppnå giltighet i 
kvalitativa studier bör informanten vara insatt i problemområdet och han/hon måste få tala 
obehindrat inom sitt kunskapsområde. Intervjusituationen måste också vara otvungen och 
informanterna strategiskt utvalda. (Stenbacka, 2001) Det finns både inre och yttre giltighet där 
den inre behandlar i vilken utsträckning studiens resultat stämmer överrens med verkligheten. 
Den yttre behandlar istället hur tillämpbara resultaten från studien är även i andra 
sammanhang. (Merriam, 1994; Svenning, 2003) 
 
Inom den kvalitativa metodteorin handlar det inte endast om insamlingen av empiri utan även 
om hur forskaren använder sin förförståelse samt hur den kommuniceras till läsaren. 
Forskaren bör följa med i forskningsprocessen och låta informanter/observationer leda vägen, 
på så sätt blir varje forskningssituation exklusiv. (Patel & Davidson, 2003) 
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3.4.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om att mätningarna i studien är korrekt genomförda (Patel & 
Davidsson, 2003; Thurén, 2007). Det är även viktigt att visa på forskarsubjektets frånvaro i 
studien. Detta grundar sig på att det finns en enda verklighet och att alla människor är statiska 
i sina föreställningar, beteenden och åsikter. Kvalitativ forskning handlar dock inte om detta 
utan inom den är målet att beskriva och förklara hur människor tolkar sin verklighet. 
(Merriam, 1994; Trost, 2005) Inom kvalitativa studier avser man inte att mäta samt att 
forskarsubjektets frånvaro inte eftersträvas. (Hartman, 2004) Tillförlitlighet i kvalitativa 
studier handlar istället om att eftersträva kvalitet i alla led; insamling, bearbetning samt analys 
av empiri. (Østbye m.fl., 2004) Forskaren måste också kunna visa att materialet samlats in på 
ett för problemformuleringen seriöst och relevant sätt. Reflektioner gällande de etiska 
aspekterna bör förekomma både vid empirigenerering och vid avrapportering. (Trost, 2005) 
Patel och Davidsson (2003) anser att det är viktigt att dokumentationer sker på rätt sätt vilket 
innebär att forskaren lagrar materialet från studien t.ex. genom inspelning och transkribering. 
Tillförlitlighet inom den kvalitativa metodteorin handlar därmed om att vara explicit och sann 
så att läsaren kan bilda sig en uppfattning gällande kvaliteten (Østbye et al., 2004). 
 

3.5 Metodval 
För att sammanfatta de val jag härmed gjort kommer denna uppsats skrivas utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv eftersom det handlar om hur personer tolkar och uppfattar saker. Jag 
använder mig av en induktiv ansats för att inte styra undersökningarna med någon teori. Jag 
kommer att genomföra kvalitativa undersökningar då jag är intresserad av att generera svar 
som innehåller människors olika tolkningar av Streets fysiska miljö. Fortsättningsvis kommer 
detta vara utgångspunkten i min uppsats. Jag går nedan igenom mina val av metod. 
 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 
Det finns flera sätt att genomföra kvalitativa studier, varav kvalitativa intervjuer är en av dem. 
Innebörden är att ett antal personer intervjuas kring vissa givna punkter eller teman, men utan 
att följa en fast struktur. (Svenning, 2003) Enligt Kylén (2004) ger intervjuer de bästa 
förutsättningarna för att få fram vad en person tänker och känner. Han menar vidare att vid en 
intervju, kan den som intervjuar tydliggöra frågetecken som dyker upp hos informanten 
samtidigt som intervjuaren kan ställa följdfrågor om svaren är otydliga. Jag kommer att 
intervjua varje person var och en för sig då jag har tagit fasta på vad Ejvegård (2003) anser 
om att varje person ska ges lika mycket uppmärksamhet. Kvalitativa intervjuer delas enligt 
Hartman (2004) upp i tre olika varianter; ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade. 
 

• Ostrukturerade intervjuer används enbart i kvalitativa studier. Frågorna är inte 
formulerade i förväg och informanten får till stor del styra vad som diskuteras. 

 
• Halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjun följer en viss ordning men att 

informanten får formulera sig helt fritt. 
 

• Strukturerade intervjuer används främst inom kvantitativ metod och innebär att 
frågorna och strukturen är bestämda. Det finns klara svarsalternativ och det behöver 
inte finnas någon personlig kontakt mellan intervjuaren och informanten.  
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Mina intervjuer kommer att vara halvstrukturerade då jag anser att den formen lämpar sig bäst 
i detta fall. Jag vill ha en viss standardisering på intervjuerna men öppna frågor och stor 
möjlighet för informanten att prata fritt.  
 
Inför intervjuerna ska en intervjuguide utformas. Intervjuguiden är en skriftlig specifikation 
över vad intervjun kommer att innehålla för ämnen. Frågorna bör vara ordnade i den följd 
som de ska ställas. (Lantz, 2007) Guiden bör dock inte innehålla för detaljerade frågor utan 
snarare stora och relativt få frågeområden. Innan intervjuguiden utformas är det viktigt att 
intervjuaren är påläst om ämnet och att ett syfte är formulerat. Intervjuguiden ska sedan 
formuleras så att den passar intervjuaren. Människor minns, tänker och kommer ihåg olika 
och därför ska guiden göras personlig. (Trost, 2005) Det är en fördel att använda sig av någon 
typ av inspelning då det är omöjligt att skriva ner allt som sägs. Det innebär inte att 
anteckningar är överflödiga då tankar som uppstår och beskrivningar av kroppsspråk är svåra 
att komma ihåg i efterhand. (Svenning, 2003) Efter den första intervjun kan det vara bra att se 
över guiden, eventuellt finns det saker att ändra. Varje intervju är en process och processer 
kännetecknas av förändringar. (Trost, 2005) 
 

3.5.2 Urval 
Det är viktigt att göra ett urval innan genomförandet av kvalitativa intervjuer. Jag önskade ett 
heterogent urval inom ramen för Streets gäster. Därför gjorde jag i den mån det gick ett så 
kallat strategiskt urval. Att göra ett strategiskt urval innebär att jag på förhand bestämde 
vilken profil jag önskade att informanterna skulle ha. Därefter valdes de personer ut som jag 
ansåg lämpade sig bäst för undersökningen. Via Streets kontaktdatabas skickade jag ut en 
intresseförfrågan och förhörde mig om det fanns ett intresse att delta i en undersökning 
gällande den fysiska miljön. Jag informerade om att cirka tio intervjuer skulle genomföras och 
att många svar skulle resultera i ett urval där de som lämpade sig bäst skulle bli utvalda. För 
att kunna göra detta urval bad jag de som var intresserade att berätta lite om sig själva (t.ex. 
ålder, sysselsättning, antal besök på Street osv.) och utifrån dessa svar valde jag sedan ut vilka 
av intressenterna jag ville intervjua. (Hartman, 2004; Trost, 2005) Jag önskade informanter 
med olika åldrar, med olika yrken och försökte få en bra balans mellan män och kvinnor. 
Detta lyckades jag dessvärre inte med i den utsträckning jag önskade av två orsaker; att det 
inte var många män som var intresserade av att delta samt att en av de män jag bokat in en 
intervju med ställde in. Jag valde också utifrån informanternas besöksfrekvens på Streets 
marknader. 
 
Jag fick 42 svar på mitt utskick och efter att ha läst alla valde jag ut 10 stycken som jag 
önskade att intervjua. En av de 10 ställde in vilket resulterade i att det slutligen blev 9 
informanter. Personen ställde in precis innan vi skulle ses, ursäktade sig och föreslog veckan 
därpå istället men jag lyckades inte få tag på honom igen efter det. Tidplanen tillät inte att jag 
kontaktade en ny person. Nedan presenteras mitt val av informanter. Jag kommer inte att 
nämna dem vid namn utan istället utifrån sysselsättning då jag lovat samtliga att få vara 
anonyma. Detta för att utesluta risken att informanterna inte vågar säga vad de egentligen 
tycker. Beskrivningarna är utformade utifrån empirin. 
 
VD för filmproduktionsbolag 
Han är 33 år och bor i närheten av Street. Han driver ett filmproduktionsbolag för digital film 
och tv för Internet. Jobbet är en stor del av hans liv då det även representerar hans intresse, så 
när han inte jobbar blir det mycket mediekonsumtion. Han tycker det är kul med upplevelser 
och säger sig jobba inom upplevelseindustrin. Han är en relativt frekvent besökare på Street 
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men kommer dit i första hand för att hänga snarare än att shoppa. Han planerar inte sina besök 
och läser därför inte nyhetsbrev så att han vet vad som händer. Besöken sker när han känner 
för det och därför blir det både vardagar och helger. Anledningen till att han ville vara med på 
intervjun är att han gillar Street mycket och gärna vill bidra till dess utveckling. 
 
Ljusdesigner 
Hon är 35 år och bor i centrala Stockholm och har utbildat sig till ljusdesigner på 
Ingenjörshögskolan i Jönköping. Nu jobbar hon som konsult med allt från konceptuella 
lösningar till utomhusbelysning för offentliga miljöer. Hon intresserar sig för all typ av 
belysning då hon tycker att det är det som väger tyngst vid rumsgestaltning. Detta var också 
anledningen till att hon blev intresserad av att delta i intervjun. Hon har besökt Street marknad 
en gång vilket var för fyra år sedan men hon skulle troligtvis vara en mer frekvent besökare 
om en viss förändring skedde där. 
 
Fotograf och redigerare 
Hon är 25 år och bor söder om Stockholm. Hon har läst medieproduktionsprogrammet på 
Högskolan Dalarna i Falun men hon är ursprungligen från Göteborgstrakten. Anledningen till 
att hon ville ställa upp på intervjun var att hon överlag gillar att delta i undersökningar samt 
att hon gillar Street. Hon brukar inte besöka Street så ofta längre, tidigare bodde hon i 
närheten vilket gjorde att det var lättare att bara gå förbi och ta en fika och titta lite. 
 
Copywriter 
Hon är 42 år och bor i ett stort hus utanför Stockholm med sin familj. Hon är ursprungligen 
från Göteborg men har bott i Stockholm i femton år. Hon har jobbat som copywriter i över 
tjugo år, de första femton åren jobbade hon på byrå men sedan fem år tillbaka driver hon sin 
egen firma. Hon skriver även mycket privat men är också intresserad av resor, mat och 
trädgård. Hon tittar mycket på film, lyssnar på musik och går på utställningar. Anledningen 
till att hon ville vara med på intervjun var att hon tycker att Street har förändrats till det sämre 
men inte riktigt vet varför samt att hon själv genomför mycket intervjuer i sitt yrke och 
uppskattar när folk ställer upp. Trots att hon tycker att det blivit sämre besöker hon Street 
flera gånger om året. 
 
Kulturvetarstudent 
Hon är 25 år och bor öster om Stockholm. När hon inte pluggar så gillar hon att shoppa, gå på 
utställningar, gå på musikevent och läsa böcker. Anledningen till att hon ville ställa upp på 
intervjun var att hon med sin ålder, sysselsättning samt att hon rör sig mycket i Stockholms 
uteliv, ansåg att hon har något att tillföra studien. Nu för tiden besöker hon inte Street 
speciellt ofta men i höstas (2007) så blev det runt två gånger i månaden. Hon har aktivt valt 
att inte gå dit just nu då hon inte tycker att det är speciellt lockande längre samt att hon inte 
längre bor i närheten. 
 
Skolassistent 
Hon är 32 år och är uppvuxen på landet långt utanför Stockholm. När hon var 16 år flyttade 
hon hemifrån och har flyttat runt mycket sedan dess men nu har hon bott i Stockholm i sex år. 
Att resa är ett av hennes stora intressen men det har inte blivit så mycket de senaste åren. 
Dock kommer hon alltid iväg till Roskildefestivalen och har varit där de senaste åtta åren. 
Hon har, som man kanske kan utläsa av alla festivalbesök ett stort musikintresse, hon gillar att 
pyssla och önskar att hon hade mer tid för sådant. Främst är det virkning som hon pysslar med 
då hon tillverkar sjalar och mössor när andan faller på. Ytterligare så umgås hon mycket med 
sina vänner. Anledningen till att hon ville vara med på denna intervju är att hon gillar Street 
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och dess koncept men tycker inte att det är samma sak nu som för några år sedan och funderar 
vad det kan bero på. 
 
Projektadministratör 
Hon är 58 år med två utflugna barn och en man sedan 30 år tillbaka. Hon är väldigt 
intresserad av musik, går på gym en gång i veckan, åker inlines och långfärdsskridskor när 
vädret tillåter. Hon tycker även om att promenera i Stockholm stad. Hon ville delta i denna 
intervju då hon tyckte det var spännande och roligt att få berätta vad hon tycker om sin stad 
samt att hon tycker att Street är en helt fantastisk plats. Hon brukar besöka Street ganska ofta, 
hon föredrar utomhusmarknaderna och brukar kolla upp vilka hon vill gå på men kan också 
åka in helt spontant. 
 
Pensionerad kartriterska 
Hon är 63 år och har bott i närheten av Street i tjugo år tillsammans med sin man och tidigare 
sina barn men de är utflugna nu. Hon tycker det har skett en mycket positiv utveckling nere 
vid Hornstulls Strand i och med att Street öppnade. Tidigare var det en gammal bil- och 
båtverkstad där och det såg inte roligt ut enligt henne. Stället har verkligen blommat upp 
berättar hon och därför gillar hon att promenera där vilket blir nästan varje veckoslut. Annars 
gillar hon att läsa, måla och rita samt att hon är intresserad av inredning. Anledningen till att 
hon ville vara med på intervjun är att hon har sett Street utvecklas till vad det är idag och 
ansåg sig ha en hel del att berätta. 
 
Mönsterkonstruktör 
Hon är 25 år och bor ungefär en halvtimmes promenad från Street. När hon inte jobbar 
försöker hon vara duktig och träna ibland, umgås med sina vänner, tittar på skräp-tv och både 
shoppar och fönstershoppar. Hon skulle vilja sy mer än hon gör och även i övrigt ha mer tid 
att göra saker på. Hon ville vara med på denna intervju då hon gillar Street och tycker att det 
är ett trevligt ställe att hänga på. Hon besöker Street i genomsnitt en gång i månaden men det 
blir mer frekvent på sommaren. 
 

3.5.3 Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer har spelats in på en minidisk via en extern stereomikrofon vilken jag satte 
på närmsta kaffekopp, ljusstake eller liknande. Det blev mycket bra ljudkvalitet på samtliga 
intervjuer vilket medförde att det inte var några problem att tyda vad informanterna sa under 
jobbet med transkriberingarna. Till en början tänkte jag att samtliga intervjuer skulle 
genomföras i Streets lokaler men insåg senare att det var bättre att vara flexibel och 
genomföra intervjuerna efter informanternas önskemål. Det resulterade ändå i att fem 
intervjuer genomfördes på Street, resterade fyra utfördes antingen på café, hemma hos 
informanten eller på dess arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide (se 
bilaga 1) som hjälpmedel. Denna fungerade som en skriftlig specifikation över vad intervjun 
skulle behandla för ämnen med förslag på frågor men lämnade även utrymme för följdfrågor.  
 
När alla intervjuer var avklarade och inspelade började arbetet med att transkriberingen. Det 
innebär att jag har transformerat det inspelade samtalet till utskriven text men även att jag har 
gjort en översättning från ett språk till ett annat enligt Kvale (1997), eftersom skriftspråket 
och talspråket har olika retoriska former. Han menar vidare att enligt den hermeneutiska 
traditionen så är översättare det samma som förrädare vilket också gäller för personer som 
transkriberar. Jag har dock försökt att skriva så ordagrant som möjligt vilket innebär att den 
nedskrivna texten består av både upprepningar, ofullständiga satser, utfyllnadsord och 
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avvikelser från ämnet. Det enda jag har ändrat på i den skrivna versionen är att jag t.ex. ändrat 
”sånna” till ”sådana”, ”de” till ”dem” osv. Jag anser inte att det förändrar innebörden i det 
som sagts under intervjuerna. I transkriptionerna har jag även skrivit ut om informanten har 
skrattat, tagit en längre paus eller funderare innan han eller hon har svarat. Ytterligare har jag 
låtit bli att skriva ut längre utsvävningar i samtalet som inte har haft något med 
forskningsämnet att göra. Istället har jag kommenterat att en sådan skett och vad den i stora 
drag har handlat om. 
 
Efter varje intervju frågade jag informanten om de var intresserade av att ta del av den 
transkriberade versionen av intervjun innan jag använde mig av den. Det visade sig att sex 
personer av nio var intresserade av detta. Anledningen till att jag erbjöd dem detta alternativ 
var att jag ville lämna utrymme för ändringar och tillägg som de kommit på i efterhand. 
Samtliga personer returnerade de transkriberade intervjuerna och tre av dem hade en 
kommentar om en liten ändring som de ville att jag skulle göra. En ville att jag skulle ta bort 
utfyllnadsord om jag valde att citera henne, en ville att jag skulle förbättra svenskan i hennes 
text och en ville förtydliga en del i intervjun som hon ansåg kunde missuppfattas. Något som 
samliga reagerade på var att det kändes konstigt att läsa hur de pratade i textform men det var 
också något som jag förberedde dem på i mailet då Kvale (1997) tar upp detta i sin bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun. 
 
När de transkriberade versionerna av samtliga intervjuer var färdigställda påbörjade jag en 
uppdelning av empirin. Jag började med att stryka under allt som var intressant för min studie 
i alla intervjuer och utifrån det centrala i undersökningen delade jag in informationen i tre 
huvudteman. Under varje huvudtema skapade jag sedan underrubriker för att specificera 
informationen ännu mer. Väl framme vid analysen av materialet valde jag att använda mig av 
ad hoc, en icke standardiserad metod vilket innebär att man kan variera fritt mellan olika 
tekniker och angreppssätt. Genom att på olika sätt angripa intervjuerna ges en möjlighet att 
hitta förbindelser och strukturer som är av vikt för resultatet. Olika varianter på angreppssätt 
enligt Kvale (1997) är:  
 
1) Läsa igenom allt material för att skaffa sig ett allmänt intryck 
2) Försöka läsa ut återkommande begrepp och kvantifiera dem 
3) Genomföra djupare tolkningar av vissa uttalanden 
4) Omvandla delar av materialet till berättelser 
5) Utarbeta metaforer 
6) Citera intressanta uttalanden 
 
Konceptutvecklingen har under hela processens gång bearbetats i mitt huvud och varje liten 
idé jag kommit på har jag dokumenterat. Idéerna har kommit till på tre olika sätt: 
 
a) Det är en idé som kommer direkt ifrån någon av informanterna 
b) Det är en av mig vidareutvecklad idé som ursprungligen kommer ifrån någon av 
informanterna 
c) Samma som nummer två, men istället för en vidareutveckling så har jag inspirerats till en 
helt ny idé 
 
Målet och förhoppningen med denna uppsats är att det skapade konceptet ska nyttjas. Jag 
anser att en konceptutveckling är ett förslag på kvalitetsförbättring utan garantier för att 
konceptet kommer att tas i bruk. 
 



  23 
 

I uppsatsen har jag valt att presentera empiri, analys och koncept utifrån tre huvudteman med 
tillhörande underteman som jag nämner i kapitel 3.5.3. Jag ville att analyserna av materialet 
skulle presenteras i samband med empirin och avslutar därför varje undertema med en analys. 
Det blir då lättare för läsaren att följa mina resonemang. Målet med empirin, analysen och 
konceptet är att svara på tre frågor: Vad säger dem?, Varför säger dem det? och Hur kan det 
blir bättre? Jag valde att ha en del med enbart empiri för att referera till informanternas röster. 
Läsaren ska kunna gå in direkt i det empiriska materialet, dra slutsatser och uppleva att det 
finns en transparens där min tolkning uteblir.  
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4. Empirisk analys  
Nedan presenteras empirin utifrån tre olika teman, Det fysiska och sinnliga 
upplevelserummet, Det sociala upplevelserummet och Aktiviteternas upplevelserum, vilka jag 
har utformat utifrån informanternas svar. Under varje huvudtema presenteras mellan fem och 
tre underteman för att synliggöra vad huvudtemat handlar om. Inom varje undertema finns en 
redovisande del där jag presenterar empirin, samt en analyserande del där jag strävar efter 
att tydliggöra varför en viss sak har sagts. I den analyserande delen utgår jag ifrån det 
empiriska materialet samt litteratur och artiklar som behandlar området.  
 
 

4.1 Tema: Det fysiska och sinnliga upplevelserummet 
Det fysiska upplevelserummet innefattar både yttre faktorer såsom landskap, parkering och 
tillgänglighet och inre faktorer såsom design, layout, dekor och utrustning. Därmed kan den 
fysiska miljön delas in i två grupper, rumsliga och icke-rumsliga. Rumsliga innebär fysiska 
objekt som t.ex. produkter, länder, städer, butiker och inredningsdesign. Icke-rumsliga 
innebär istället temperatur, luftfuktighet, ljudnivå och tid. Det är viktigt att tänka på att det 
finns en röd tråd i utformningen av ett upplevelserum, eftersom en liten detalj kan förstöra 
helheten. (Mossberg, 2003) Det sinnliga upplevelserummet innefattar de fem sinnen som 
människan upplever genom; syn, hörsel, lukt, smak och känsel (Gustafsson m.fl., 2006). Det 
är sagt att upplevelsen blir starkare och mer minnesvärd ju fler sinnen som stimuleras på 
samma plats. (Pine & Gilmore, 1999; Gustafsson m.fl., 2006) Detta tema består av fem 
stycken underteman, Begreppet inomhusmiljö, Rumslig utformning, Icke-rumslig utformning, 
Utomhusmiljö samt Sinnena. 
 

4.1.1 Begreppet inomhusmiljö 
Jag frågade informanterna om vad en inomhusmiljö är allmänt sett samt vilka faktorer de 
inkluderar i begreppet. Majoriteten av informanterna svarade på frågan och det är deras svar 
jag presenterar nedan. Det är viktigt att tänka på att det inte finns några rätt och fel när man 
ställer frågor som handlar om personliga uppfattningar, sedan behöver man för den skull inte 
hålla med.  
 
Mönsterkonstruktören (vidare M) tycker att inomhusmiljön handlar om belysning, ljud, 
dofter, möblering och allt en person visuellt upplever i ett rum. Men den handlar även om 
vilka som befinner sig där. Det vill säga, allt som påverkar vad man får för uppfattning av ett 
rum. Kulturvetarstudenten (vidare K) säger ungefär samma sak, hon tycker att det är allt man 
ser och uppfattar så fort man kliver över tröskeln till ett rum. Till det hör möbler, färger, 
former och lukter, det vill säga allt som finns inom rummet och alla känslor man får där. 
 
Ljusdesignern (vidare L) menar att det är ett rum omslutet av väggar, tak och golv, att det 
måste finnas fyra väggar för att vara en inomhusmiljö men att väggarna kan bestå av vilket 
material som helst. I övrigt bör det vara ett behagligt klimat, vilket innebär att man ska kunna 
vistas där utan jacka när det är kallt ute och det bör vara svalare inne än ute under en varm 
sommardag. Det ska också vara ett ställe där man upplever skydd och det är en plats med ett 
specifikt syfte, t.ex. ett hem, ett café, en plats för upplevelser eller liknande. VD:n för 
filmproduktionsbolaget (vidare V) menar att det ska kännas inbott och att det inte får kännas 
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opersonligt. Det ska därmed finnas personliga drag och detaljer när det handlar om en 
inomhusmiljö i Streets genre. 
 
Fotografen/Redigeraren (vidare F) menar att det handlar om arkitektur, hur det är byggt, om 
det är högt till tak, vad det är för gardiner samt inredning. Copywritern (vidare C) hävdar att 
det handlar dels om rummet men också om vad det är för stämning, atmosfär samt 
bekvämligheter. Skolassistenten (vidare S) svarar kort och gott att det handlar om allt som 
finns inomhus. Projektadministratören (vidare P) och den Pensionerade Kartriterskan (vidare 
PK) valde att inte svara på denna fråga. Jag väljer ändå att presentera dem med sin förkortning 
redan här då jag önskar vara konsekvent. 
 
Analys 
Faktorer som enligt Mossberg (2003) inkluderas i inomhusmiljön, eller inre faktorer som hon 
benämner dem, är design, layout, dekor och utrustning. Inomhusmiljön omfattar även 
atmosfäriska förhållanden såsom temperatur, ljudnivå och lukter (Reimer & Kuehn, 2004). I 
Nationalencyklopedin (2008) står det att inomhusklimat är en  
 

[…] sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. 
temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- 
och ljudförhållanden. Tillsammans med den subjektiva rumsupplevelsen påverkar 
inomhusklimatet människors välbefinnande och hälsa. 

 
Utan tvekan finns det många olika sätt att både se på inomhusmiljön och uppleva den. Jag 
anser att det även handlar om sinnesstämning hos individen vid besöket. Samtliga informanter 
tycks ha en liknande bild över vad som inkluderas i inomhusmiljön som forskarna i ämnet 
har. Det är intressant då mycket handlar om personlig uppfattning när det gäller att identifiera 
termer. Själv anser jag att det märks på förklaringen som L ger att hon jobbar professionellt 
med rum och rumsutformning, då hennes syn på inomhusmiljö skiljer sig mot de övrigas. Hon 
diskuterar kring atmosfären i rummet, närmare bestämt temperaturen, vilket också Bitner 
(1992) gör i sin teori servicescape. 
 

4.1.2 Rumslig utformning 
I Streets lokaler består tak, golv och väggar till största del av betong, förutom golvet på den 
nedre delen i marknadslokalen vilket består av asfalt. Längs innerväggen hänger mörkröda 
plyschgardiner vilka fungerar som dekoration men de skapar också ett visst 
förvaringsutrymme bakom dem. Det finns också ett förråd av plyschgardiner som tas fram när 
lokalen behöver delas av. Dessa hängs då upp i vajrar som finns uppsatta i taket. Taket är 
målat vitt och tittar man upp ser man ljuddämpningsplattor, rör av olika slag, kabelstegar, 
balkar, lampor och annat nödvändigt. Belysningen består av spotlights, lysrör, taklampor samt 
golvlampor. Det finns en del möbler, dels soffor, fåtöljer, soffbord och golvlampor från 
second hand och dels cafémöbler. Ytterväggen består nästan helt av fönster ut mot vattnet och 
området där Street håller till utomhus. Under denna rubrik kommer jag att presentera vad 
informanterna därmed har sagt om ljus och belysning, färger, material, möblering, fysiska 
objekt samt idéer och lösningar gällande nämnda faktorer. Informanterna har haft väldigt 
mycket att säga om just detta ämne, vissa saker är de rörande överens om medan de är oense 
om andra. 
 
Allmänt om Streets inomhusmiljö 
M säger att hon tycker att inomhusmiljön på Street är ganska spretig ”[…] det är inte som att 
när man går in i en designbutik när allting är en viss typ av stil.”. Hon menar att det orsakar 
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ett rörigt intryck men samtidigt säger hon att det inte nödvändigtvis måste vara negativt för en 
sådan miljö. Hon menar vidare att inomhusmiljön har en stor betydelse för hur 
helhetsintrycket blir och berättar om när hon tog dit sin mamma för första gången ”[…] så 
tyckte hon att det var väldigt såhär pittoreskt och fint men hon ville inte köpa någonting för 
att hon kände som det var såhär, allting kändes så hemmagjort […]”. M säger att hon själv 
kan känna likadant ibland eftersom det är en blandning mellan second hand och nytt samtidigt 
som det är mörkt och marknadsplatserna ser lite halvrangliga ut. 
 
K tycker att miljön är svår och inte särskilt inbjudande, hon menar att den är mörk, kal och att 
det känns som en halvfärdig lagerlokal. Överlag tycker hon att inomhusmiljön är ganska trist 
men hon tror att hon skulle uppleva den som mycket mer positiv om de tog tillvara på alla 
skrymslen och vrår lite mer. Hon förklarar vidare, 
 

[…] alltså själva lokalen i sig är ju himla bra, läget är kanon, det liksom finns alla 
förutsättningar för att göra ett bra ställe av det som är mycket roligare. Det borde ju inte vara 
omöjligt med lite fantasi. 

 
F säger att hon gillar Street och att det säkert har att göra med hur det ser ut, men hon går inte 
dit enbart för att det är en häftig lokal, vilket hon tycker att det är. Hon förklarar att hon har 
högre förväntningar på Street än vad som egentligen är befogat, för hon blir alltid besviken 
när hon kommer dit. Hon berättar att hon är relativt nyinflyttad i Stockholm och att alla pratar 
om att det är så hippt och coolt på Street men hon undrar vad som är grejen, för så speciellt 
tycker hon inte att det är. S gillar fabrikskänslan hon får i lokalen men blev väldigt upprörd 
när hon upptäckte att det var Versace-kakel inne på toaletterna. Hon förstår inte varför de har 
valt ett sådant dyrt kakel när Street är ett mer alternativt ställe. Hon menar att ett sådant kakel 
snarare hör hemma på Östermalm än på Södermalm. 
 
L menar att Streets inomhusmiljö har en otrolig underground känsla vilken hon tycker är rolig 
och skön men samtidigt säger hon att den känns väldigt temporär. Restaurangen känns inte 
lika temporär som marknadslokalen, men den är inte heller speciellt spännande, säger hon. 
Marknadslokalen känns som en kreativ impuls ”[…] det är som att några stycken bara liksom 
har kommit på helt plötsligt att nu slänger vi upp de här grejerna.”. V tycker att Street 
förmedlar en unik känsla, att det känns inbott och slitet, att det finns historia i omgivningen, 
taket och väggarna. Han förklarar att det inspirerar honom att Street förmedlar den känslan 
när han kliver in i lokalen. F tycker att miljön på Street är cool och lite ruffig men hon tycker 
inte att det är något extraordinärt. Helhetsintrycket är dock att det är coolt och hippt ställe. 
 
P tycker att miljön inne på Street är mysig och att den liknar ett hem med fåtöljerna och 
sofforna. Hon menar att det nästan känns som att komma hem till någon. De kunde dock 
fräscha upp stället lite då det i nuläget ser lite slitet ut, menar hon, men i övrigt är hon nöjd. 
PK tycker att det är lite lagom bohemiskt, roligt, konstnärligt, avslappnat och blandat på 
Street. Hon uppskattar att de har nyttjat gamla möbler och menar att det skapar en fri och 
avslappnad stämning, en stämning som kommunicerar att alla passar in, ”[…] bokstavligen 
kom som du är”. 
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Belysning, ljus och färger 
                

 
Bild 1. Taklampor 
 

                
Bild 2. Lysrörsbelysning                  Bild 3. Spotlights 
 
L, M och K menar att lokalens belysning är under all kritik och bör vara Streets främsta fokus 
när det gäller förändring. L säger att företaget måste signalera vad det är de vill lyfta fram i 
lokalen och varför de har valt just den. Det måste också kännas genomtänkt och omsorgsfullt 
planerat men behöver därmed inte vara perfekt och välputsat. Hon förklarar, ”Tyger och 
mattor och sådant tycker jag är ett sätt, färger är ett annat sätt men framförallt belysning då för 
att verkligen man ska känna det här är genomtänkt, omsorgsfullt genomtänkt.”. Hon anser att 
det är smart att hänga upp tjocka röda plyschgardiner då det ger en viss dämpning av ljudet 
och förklarar att rött kommer emot en som färg medan blått t.ex. är mer en avståndsfärg. 
Därmed hade lokalen känts mycket större om Street valt blåa gardiner istället. De röda 
tygerna kan dock ge en dunkel känsla av att de trängt ihop alla lumpsamlare i stan. Hennes 
bild av Street är att det är ganska mörkt och att man inte riktigt hittar runt i röran, vilket hon 
anser är synd då hon med sin yrkeskunskap vet att ljus förhöjer både köplust och rumskänsla. 
Hon förklarar att det inte behöver vara ett jämnt ljus i lokalen då hon anser att dramatik och 
underground säljer. Det är dock viktigt att accentuera det man strävar efter att lyfta fram. Det 
räcker därmed inte att enbart jobba med belysning utan även golvmaterial, tyger, färger och 
möbelval, för att skapa en helhet. Hon förklarar att hon aldrig jobbar endast med ljus utan 
med alla material i rummet. Ljus är egentligen bara ett redskap som hon använder för att lyfta 
fram det hon vill ska synas i ett rum. 
 
M önskar att det vore bättre belysning inne i Streets lokaler, hon förklarar att det speciellt på 
sommaren känns väldigt mörkt vilket bidrar till att man inte ser något. Hon tror att tanken från 
början var att skapa en lagerlokalkänsla, men tycker istället att det känns som en bunker där 
saker och ting försvinner. Hon menar inte att det ska vara dagsljusbelysning men att den 
kunde vara mer spännande, t.ex. en installation eller punktbelysning från olika håll. Hon tror 
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definitivt att anledningen till att det inte är lika attraktivt att hänga på Street när det enbart är 
inomhusmarknad är att det är så mörkt i lokalen. 
 
Precis som M påpekar K att det känns extra mörkt i lokalen när man kommer utifrån. Det är 
en stor kontrast och det tar lång tid att vänja sig. Hon menar att det inte är upplyst och mysigt 
och att det finns mörka vrår som inte är tillvaratagna. På julmarknaderna lyckas de dock på 
något sätt med att få det supermysigt både inne och ute. P tycker helt motsatt från L, M och K 
att belysningen i lokalen är helt okej, hon gillar att det inte är upplyst som om det vore en stor 
galleria. 
 
Väggar, tak och golv 
V säger att det finns detaljer som är bra och att det finns detaljer som är mindre bra i lokalen. 
De röda plyschgardinerna som hänger längs innerväggen är en av detaljerna som är bra 
eftersom de ger en mysig, varm, trygg, lite skum stämning. Dock finns det fler detaljer som är 
mindre bra. Han säger att han reagerade på asfaltgolvet (nedre delen av marknadslokalen) 
redan första gången han var där. Han tycker att det förstör eftersom det är betong överallt 
annars. Dessutom tycker han att de borde ha målat rörledningarna i taket istället för att ha nya, 
galvade sådana. Kabelstegarna anser han är ett nytt smidestänk och skulle hellre ha sett en 
mer unik lösning. När det gäller taket tycker han att Street skulle kunna måla det i en matt 
svart färg, eftersom alla brytpunkter och variationer i taket då skulle försvinna. När taket är 
vitt söker sig blicken uppåt. Han tror att anledningen till att taket är vitt, är att de vill skapa en 
ljus och trevlig miljö, dock tycker han att de borde provmåla en sektion för att se vad som 
händer. Ett annat förslag är att hänga upp tygstycken i taket, i form av ribbor. Det skulle dölja 
alla rör och liknande samt få ner akustiken. Han tycker att Street överlag borde börja testa lite 
och försöka utveckla verksamheten vidare. 
 
C anser att Street borde utnyttja utrymmet uppe vid taket mer istället för att bara jobba på 
golvnivå. De bör tänka att hela rummet, från golv till tak, är ramen och fundera på hur man 
kan exponera den på bästa sätt. Vissa gånger skulle de kanske gynna lokalen att sänka taket 
eller i alla fall göra något med taket, oavsett om det handlar om ljus eller tyger, ”[…] en viss 
typ av innehåll kräver liksom att du stramar åt lokalen […]”. K tycker att taket med alla 
rörledningar och akustikplattor är helt okej, hon menar att det inte gör någonting att de syns:  
 

Det känns som att man började där och sedan stannade man av och så gjorde man inget mer, så 
det blev verkligen bara garagelokal liksom. Om man tänker lite så mer ut mot väggar och golv 
så kanske det skulle, ja, göra sitt till det estetiska på så vis. 

 
Möblering 
 

    
Bild 4. Soffgrupp    Bild 5. Soffgrupp 
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S, K, M och V säger uttryckligen att de gillar den blandade second hand-möbleringen på 
Street. M uppfattar att meningen från början var att utställarna skulle hålla till på nedre delen 
av lokalen och att cafét skulle få disponera hela övre delen. Nu har de istället tryckt ihop 
cafét, för att få plats med mer marknadsplatser. V tycker att de gamla möblerna ger en helt 
unik känsla eftersom det inte finns en möbel som liknar en annan. Han menar att det kan vara 
jättesnyggt med minimalistisk design men att det inte skulle passa på Street. 
 
L anser att de borde ha lite tydligare struktur på marknadsplatserna och en mer genomtänkt 
möblering av soffgrupperna. Dessutom bör de anstränga sig för att framställa en mysigare 
atmosfär kring varje grupp. Då skulle det bli mer trivsamt att sitta där, fika och titta på folk. C 
menar också att de borde fundera mer på hur de möblerar, begrunda om de kan hitta andra 
rörelsemönster än de som finns idag. Hon menar att det kanske inte är så stora förändringar 
som egentligen behöver göras. Att något måste göras finns det inga tvivel om hos henne ”[…] 
vi är ändå ganska medvetna vi som går dit, vare sig vi är liksom 18 år eller 40 år liksom.”. 
Vidare menar hon att, ”Det är inte såhär skitfräckt och jätteavskalat som att gå in på en 
rockklubb liksom och ändå så har de inte liksom piffat till det så det kändes att gå in i en 
studio, alltså att man inte riktigt har bestämt sig.”. Hon saknar en plats på Street där hon kan 
sitta ner en stund och hämta nya krafter som inte är cafét. 
 
Idéer om förändring 
K tycker att man borde arbeta med att göra lokalen mer attraktiv och ta vara på dess potential. 
Hon tror att det skulle öka egenvärdet och styrka namnet Street ännu mer. Hon tror definitivt 
att hon skulle vara en mer frekvent besökare om det skedde en del förändringar där. Hon anser 
att de borde sträva efter en mindre statisk lokal, försöka flytta om mer och skapa förändring. 
Hon menar att det är viktigt att hela tiden försöka förbättra sin verksamhet. För det första 
tycker hon att det skulle behövas färg på väggarna eller i alla fall skapa en ljusare miljö. 
Utöver det bör idéer om flexibla lösningar utvecklas. Hon menar att det inte är speciellt svårt 
att arrangera en vernissage, en utställning eller en dansuppvisning. Ytterligare ett förslag hon 
har är att smycka en vägg med graffiti. Sammanfattningsvis tycker hon att de bör värna om 
rummet mer och ta vara på samtliga ytor i lokalen. 
 
L tycker att de borde förstärka hemkänslan, hänga upp stora oljemålningar på väggarna och 
placera ut fler mattor. Inredningen som den är idag är inte så speciell att den skulle hamna i 
någon tidskrift men hon tror att om man hittade en röd tråd och förstärkte den skulle stället 
verkligen få dragningskraft. C pratar precis som L om att hon saknar en röd tråd på stället och 
menar att,  
 

[…] grundidén med att ha en lokal som inte är något måste ju vara att man kan skapa grejer i 
den, men det tycker inte jag att dem gör utan det överlåter man liksom till utställarna som gör 
det efter bästa förmåga liksom. 

 
 Hon tycker att de kan föreställa sig lokalen som en teater där inget är permanent utan allt går 
att skapa mellan väggarna. En idé hon har gällande Ord & Text-marknaden är att sätta upp 
bokblad på väggarna för att förstärka temat och bidra till att skapa en röd tråd. Hon menar 
precis som K att man hela tiden måste ifrågasätta sin idé och se om den fortfarande håller eller 
om man är i behov av förändringar. 
 
V önskar också en mer ombonad och hemtrevlig miljö och anser att de bör satsa på t.ex. 
väggmålningar. Utöver det vill han att det ska kännas lite mer underground. Han menar att 
Debaser (nattklubb i Stockholm) är ett bra exempel på ett ställe där man lyckats skapa en juste 
miljö som visar på mycket kreativitet, de har bland annat fondtapeter. En klubb ska vara en 
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upplevelse och en underhållningsplats vilket han anser att man skulle kunna fixa även på 
Street. Ge besökarna förutsättningar för att skapa en upplevelse, en Shoppingtrip. Han säger 
att alla får intryck av omgivningen, medvetet eller omedvetet, och utifrån det skapar man sig 
en uppfattning. Samtidigt hävdar han att om man ser saker tillräckligt ofta så blir man 
hemmablind. Han tror att besökarna blir mer köpglada av en unik och spännande miljö. Han 
menar att besökarna antagligen blir mer positivt inställda till det som säljs om det är en 
intressant miljö. Statusen på miljön smittar av sig på produkterna vilket gör att den kan bidra 
till fler köp. 
 
L tycker att det finns en ambivalens mellan restaurang och marknadslokal vilket den 
sistnämnda inte tjänar på. Det är tydligt att det är i restaurangen pengarna har satsats. Hon 
tycker att marknadslokalen borde signalera samma styrka som restaurangen men på ett annat 
sätt. PK anser att de inte får förändra Street till något supermodernt och lyxigt ställe då det 
kommer resulterar i att folk slutar komma. Människorna som promenerar längs 
strandpromenaden är oftast fritidsklädda och de skulle inte komma in om de gör om lokalen 
till något riktigt fint. 
 
S tycker att Street borde söka volontärer i sin kontaktdatabas för att fråga om hjälp när de ska 
genomföra jobb de inte annars skulle ha råd med. Precis som de gör på festivaler såsom 
Roskilde, Hultsfred, Arvikafestivalen m.fl.a. I de fallen får samtliga volontärer ett 
festivalband och mat vilket inte kostar arrangörerna så mycket och så kan Street också arbeta. 
För att komma åt eventuella volontärer som inte är med i medlemsbanken kan de sätta upp 
affischer på stan eller på kulturhuset. När ett visst jobb är gjort eller när en viss tid passerat, 
bör volontärerna få någon slags belöning då ingen människa vill känna sig utnyttjad. Hon 
föreslår att belöningen skulle kunna vara en stor fest för alla volontärer. 
 
Analys 
När informanterna uttrycker sig allmänt gällande inomhusmiljön på Street är det många olika 
tankar och åsikter som kommer upp till ytan. Majoriteten av informanterna börjar med att ta 
upp en eller flera negativa meningar om inomhusmiljön men fortsätter sedan med att nämna 
något som är positivt med stället. T.ex. så säger K att miljön inte är särskilt inbjudande och att 
den känns halvfärdig, men samtidigt säger hon att lokalen är jättebra och att det ligger fint. 
Det hävdar jag är ett tecken på att informanterna i grund och botten gillar Street och att de vill 
hjälpa till att förändra och förbättra snarare än att klanka ner på verksamheten. 
Kundtillfredsställelse handlar dock om förhållandet mellan det som förväntas utifrån tidigare 
erfarenheter och vad som upplevs på plats, om upplevelsen är sämre än förväntat lämnar 
besökaren platsen med en negativ känsla (Mossberg, 2003). 
 
PK t.ex. har ingenting negativt att säga gällande detta utan tycker att det är bohemsikt, roligt, 
konstnärligt, avslappnat och blandat på Street. Det handlar om att hon under många års tid har 
bott i området och sett verksamheten växa upp ur en gammal verkstad. Med den 
referensramen är det förståeligt att hon bara har positiva saker att säga om Street, då hon vet 
hur det såg ut innan och det är den bilden hon jämför med, anser jag. S å andra sidan jämför 
med hur miljön på Street var när de startade, vilket enligt henne var mycket bättre än vad det 
är nu. Därför har hon istället en hel del negativt att säga, då förändringen som skett under åren 
inte alls faller henne i smaken. 
 
M tror att inomhusmiljön har stor betydelse för hur helhetsintrycket hos besökaren blir och 
förstärker det uttalandet där hon berättar om sin mamma. Hon tyckte att det var pittoreskt och 
fint men samtidigt ville hon inte köpa något för hon upplevde att det inte var någon kvalitet på 
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varorna. Pittoreskt och fint är båda positivt laddade ord men ändå framkallade stället inte 
någon köplust för denna kvinna. Jag anser att det kan bero på att hon är van vid att det är 
billigt när hon går på marknader, då det inte är speciellt vanligt med kvalitet och design på 
marknader. Detta samt att lokalen är tämligen avskalad gör att hon tror att de försöker lura 
henne. Därför resulterar det i att hon inte vill köpa något. L säger att marknadslokalen känns 
temporär dock inte restaurangen i samma utsträckning, men den känns inte heller speciellt 
spännande. Jag hävdar att det har med öppettider att göra, marknaderna går av stapeln vissa 
helger och håller inte öppet under veckodagar medan restaurangen har öppet alla dagar i 
veckan (Street, 2008). Som jag förklarade i kapitel 3.2 har människor en tendens att hitta 
regelbundenheter i verkliga livet och utifrån dem dra generella slutsatser (Hartman, 2004). 
Därmed tror jag att det sker en förvirring om dessa regelbundenheter inte infinner sig, om 
man inte lyckas hitta mönster. Det innebär därmed att besök inte sker per automatik utan 
genom planering, anser jag, och det kräver mer av besökaren. 
 
Tre av nio informanter, där ljusdesignern är en av dem, hävdar att det är för mörkt i 
marknadslokalen. M och K säger båda att när man kommer utifrån och går in så tar det en 
stund för ögonen att vänja sig vid kontrasten, speciellt på sommaren. Jag anser att detta beror 
på flera saker, dels att det finns en viss avsaknad på belysning i lokalen och dels att den som 
finns inte är optimal för just den lokalen. Vid soligt väder fäller de ut markiser samt att 
uteserveringarna för café och restaurang är placerade längs fönstren. Ju bättre väder desto mer 
besökare som sitter ner, dem tillsammans med markiserna skymmer fönstren och det blir 
automatiskt mörkare i lokalen. L säger att det är synd att det är så mörkt för utifrån hennes 
yrkeskunskap så förhöjer ljus både köplust och rumskänsla. Vidare förklarar hon att det dock 
inte räcker med att jobba med ljus för att få en lokal att kännas upplyst, utan det handlar även 
om golvmaterial, tyger, färger och möbler. Hon menar att allt reflekterar ljus mer eller mindre 
och att en lokal kan kännas mörk även om den är upplyst om det är så att materialen i rummet 
inte reflekterar så mycket av ljuset. Mossberg (2003) förklarar att svag belysning skapar en 
mer avslappnad och behaglig miljö än vad stark belysning gör och att färger kan öka eller 
minska en människas köplust. Kalla färger brukar skapa lugna och harmoniska känslor medan 
varma färger gör att folk blir upphetsade. Johansson och Küller (2005) menar att även om alla 
människor har sin egen uppfattning om det mesta, även om färger, så ger människor tämligen 
lika svar på frågor som behandlar färger i bestämda sammanhang. En sammanställning som 
gjorts ifrån en mängd olika studier visar att följande ordning från mest till minst prefererad 
färg lyder: blått, rött, grönt, violett, orange och gult (Johansson & Küller, 2005). Det är 
onekligen många faktorer som ska vägas in när man ljussätter ett rum, det räcker inte med 
genomtänkt belysning utan det ska vara rätt färger, material och möbler också. P tycker dock 
tvärtemot M, K och L då hon anser att det är bra belysning på Street, hon gillar att det inte är 
upplyst som om det vore en galleria. Jag upplever inte att de informanter som tycker det är 
mörkt i lokalen efterfrågar lysrörsbelysning utan de vill snarare att marknadsplatser, 
möblemang och lokal ska framhävas tydligare och mer genomtänkt. 
 
V menar att han inte gillar asfaltgolvet på nedre delen i marknadslokalen eftersom det är 
betong överallt annars. Dock får jag känslan av att den känslan hänger kvar hos honom från 
när han var där och det var nylagt. I nuläget är det förmodligen inte många som tänker på att 
det är olika material. Han tycker ytterligare att de har lite för moderna lösningar vilka träder 
fram ganska kraftigt, t.ex. kabelstegar och galvade rör, vilket känns påklistrat och icke unikt. 
Genomgående verkar V ha väldigt lätt för att lägga märke till detaljer och när han synliggör 
dessa saker för mig inser jag vad han menar, men jag hade inte tänkt på dem innan. Han 
verkar också intresserad av byggnadsteknik vilket kan vara ytterligare en faktor till att han 
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lägger märke till sådana saker. Samtidigt går det inte komma ifrån att det faktiskt ser ut som 
han säger (se bild 6). 
 

 
Bild 6. Taket 
 
V föreslår att taket ska målas svart eftersom alla brytpunkter försvinner då men sedan säger 
han att det antagligen är vitt för att de vill ha en ljus lokal. Flera gånger under intervjun 
nämner han taket och det verkar vara så att hans blick söker sig uppåt när han kommer in i 
lokalen. Det är väldigt mycket som händer i taket vilket bild 6 visar samtidigt som det inte är 
speciellt högt i tak. Ytterligare anser jag att blicken söker sig uppåt för att taket är ljust och 
väggarna är mörka. Skulle man dock måla taket svart skulle det antagligen kännas som om det 
var lågt i tak, speciellt om väggarna var ljusa vilket de borde vara i ett sådant läge. Att måla 
taket svart och behålla de mörka väggarna skulle bidra till att lokalen blev ännu mörkare. C 
säger att de borde utnyttja utrymmet uppe vid taket mer och menar att de vissa gånger skulle 
kunna sänka delar av taket. Jag anser inte att hon menar ordagrant sänka taket utan snarare 
jobba med belysning och textilier för att få det att verka som om det vore lägre. Ytterligare 
anser jag att hon har önskemål om att Street skulle arbeta mer med alla delar av lokalen.  
 
Majoriteten verkar tycka om de blandade second hand-möblerna på Street vilket innebär att de 
gillar den nischen. V säger att de gamla möblerna ger en helt unik känsla eftersom ingen 
möbel är den andra lik. Han säger att han gillar andra stilar också men att denna lämpar sig 
bäst på Street enligt honom. Jag bedömer att de skulle kunna förstärka denna nisch ännu mer 
genom att tänka återbruk, miljövänligt och naturliga material. L säger att de mer genomtänkt 
borde placera ut soffgrupper och andra möbler samt att det borde anstränga sig ytterligare för 
att varje plats ska bli trivsam och mysig. Med mer genomtänkt tror jag att hon menar att det 
behövs mer accessoarer till soffgrupperna i form av mattor, kuddar, golvlampor, dukar, 
ljusstakar, filtar osv. så att det blir mer unikt och iögonfallande. Ander (2003) menar att 
mellan 70 och 90 procent av informationen en människa tar in, kommer från det visuella 
språket vilket handlar om färg, form och design. Tal- och skriftspråk kommer långt efter när 
det handlar om att lämna intryck, vilket kan vara bra att tänka på och dra nytta av när man vill 
kommunicera med andra människor. Därför skulle Street kunna lämna starkare intryck om de 
ansträngde sig mer med lokalen. C hävdar att de flesta av människorna som kommer till Street 
är oavsett ålder medvetna, och att Street därför måste anstränga sig lite mer för att övertyga 
dem. Jag tror att hon menar att de ska bestämma sig för en stil eller en nisch och sedan hålla 
sig till den och skala bort det som inte passar in. Bitner (1992) inkluderar tre områden i sin 
teori servicescape varav en är designen på exteriör och interiör. Möbleringen kvalar in under 
interiör och är därmed en mycket viktig faktor för den fysiska miljön. 
 
Under samtliga intervjuer har konkreta idéer om hur Street skulle kunna förbättra sin 
verksamhet dykt upp. Genomgående har informanterna haft mycket åsikter att dela med sig 
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av. Två informanter tycker att de borde förstärka hemkänslan och föreslår att de ska hänga 
upp oljemålningar eller göra väggmålningar samt lägga ut fler mattor. V föreslår fondväggar 
och C tycker att de borde sätta upp bokblad på väggarna, under marknaden Ord & Text. K 
menar att hon vill ha mer färg på väggarna och ett annat förslag som dyker upp är graffiti. 
Uppenbarligen är det många som har idéer om just väggarna vilket antyder att de till viss del 
är outnyttjade och att besökarna vill se mer som händer där. Längs hela innerväggen hänger 
det, som jag tidigare beskrivit, röda plyschgardiner och jag upplever att besökarna vill ha 
något annat, i alla fall ibland. K hävdar att de borde jobba för att få lokalen mindre statisk, 
flytta om oftare och skapa förändring. Jag upplever att K tycker att det ser likadant ut på 
Street varje gång hon kommer dit vilket hon tycker är tråkigt. Hon vill se förändring från gång 
till gång, men jag tror inte att det måste vara stora förändringar utan bara tillräckligt för att 
hon ska förstå att de bryr sig och vill vara flexibla. C vill också se mer flexibilitet då hon 
anser att anledningen till att ha en lokal som inte är så mycket i sig, måste vara att man kan 
göra mycket saker i den. Hon säger att Street bör tänka mer teater, att inget är permanent men 
där allt går att skapa inom de fyra väggarna som omsluter lokalen. Det är intressant att hon 
nämner teater då författarparet Pine och Gilmore (1999) i sin bok The Experience Economy, 
diskuterar kring att se sin verksamhet som en scen. De introducerade teaterbegreppet och 
menar att alla delar i en produktion bör vara väl utvalda, från klädesplagg till attribut, precis 
som det är på en teaterföreställning. Gör ett företag det har de, enligt författarna, stor chans att 
lyckas med sin upplevelse. 
 
L tycker att det finns en ambivalens mellan restaurangen och marknadslokalen vilket den 
sistnämnda inte tjänar på, menar hon. Det är väldigt tydligt vart de har lagt pengarna. Men 
istället för att försöka förändra restaurangen vilken de redan investerat pengar i bör de istället 
jobba med marknadslokalen. Inte så att den stilmässigt liknar restaurangen utan snarare 
erhåller sin egen genomtänkta stil. Jag anser att hon menar att eftersom restaurangen är 
ombyggd både en och två gånger men inte marknadslokalen upplevs den som tråkigare än den 
egentligen är. Det finns ingen balans delarna emellan vilket medför att besökarna funderar på 
varför. PK säger dock att de inte får förändra Street till något supermodernt och lyxigt för då 
kommer de att förlora många besökare, menar hon. Jag anser att hon säger detta då det finns 
en rädsla hos henne att marknadslokalen kommer gå i restaurangens spår stilmässigt. Det 
hävdar jag för övrigt att många besökare känner, då restaurangen är lite för fräsch och lite för 
dyr för att vara en del av Street. Mossberg (2003) talar om att det är viktigt med en röd tråd 
genom ett upplevelserum. I nuläget upplevs Streets upplevelserum som ambivalent vilket inte 
företräder synen av en röd tråd. 
 
V nämner att han tycker att Street ska erbjuda besökarna en shoppingtrip vilket får mig att 
associera till termen shoppertainment, en blandning mellan shopping och entertainment. Det 
handlar om att det ska vara underhållande men också en medryckande upplevelse att shoppa. 
Därför blir det allt mer vanligt att skapa konsumtionsplatser med ett utpräglat tema, och 
därmed erbjuda en rumslig upplevelse samtidigt som man erbjuder shopping. (Strömberg, 
2007) Jag upplever att det är detta V menar när han pratar om shoppingtrip, att erbjuda något 
mer än bara marknader. K är inne lite på samma sak då hon tycker att de borde satsa mer på 
sidoproduktioner, utöver marknaderna, som t.ex. en vernissage, en utställning eller en 
dansuppvisning. Hon hävdar att inget av hennes förslag är speciellt svåra eller tidskrävande 
att arrangera och att de vore lätta att genomföra i en lokal som Streets. Jag uppfattar att hon 
med detta menar att det är variationen hon vill åt snarare än de stora produktionerna. 
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4.1.3 Icke rumslig utformning 
Atmosfäriska förhållanden såsom temperatur, ljudnivå, symboler m.m. påverkar oss när vi är i 
ett rum (Bitner, 1992) och det är vad detta undertema handlar om. Det finns fyra ingångar till 
Streets marknadslokal varav en är en sluss och tre är stora dubbeldörrar vilka är viktiga när 
marknadsutställarna ska in med sina produkter i lokalen. Dubbeldörrarna används också i 
ganska stor utsträckning för besökarna men stänger inte var och en dörren efter sig så står den 
öppen. Slussen är relativt liten vilket innebär att det inte är helt enkelt att ta sig igenom med 
barnvagn eller rullstol. Temperaturen inomhus går ofta hand i hand med temperaturen 
utomhus vilket innebär att det är varmt på sommaren och kallt på vintern. Dock är det lättare 
att vädra på sommaren än att hålla värmen på vintern, på grund av dörrarna. Nedan 
presenterar jag vad informanterna sagt om just temperatur, symboler och vad de tycker om 
atmosfären på Street. 
 
Temperatur 
M hävdar att det under hösten och vintern är ganska kallt i lokalen och att det beror på 
dörrarna som ofta står öppna, men samtidigt tycker hon inte att det gör så mycket. Under 
hösten 2007 när hon var där och fikade satt hon och hennes sällskap med mössan på hela 
tiden för att det var så kallt. Hon har egentligen ingen åsikt gällande om det är bra eller 
mindre bra, eftersom hon har ytterkläder på sig när hon anländer. Har hon inte på sig dem 
inomhus, måste hon bära dem. Anledningen till att hon inte tänkt på det så mycket tror hon 
beror på att besöken på Street är relativt korta, det blir max en timme, och då hinner man inte 
tänka på sådant, säger hon. K kallar Streets inomhusmiljö en ”gråzon av rum” där man inte 
vet om man är inne eller ute precis som det känns nere i tunnelbanan  
 

[…] det är inte så att man känner att man går in på Street, och går in i ett rum, utan man går 
som bara in fast det kan fortfarande vara ute, man vet inte om man ska ta av sig jackan eller 
inte. 

 
Hon tror att det kan vara en bidragande faktor till att det psykiskt känns kallt där inne men 
fortfarande är det fysiskt kallt då hon många gånger suttit med jackan på i cafét. De skulle 
definitivt arbeta fram en större skillnad mellan inomhus och utomhus, så att det verkligen 
känns som om man kommer in. 
 
Symboler och tecken 
L hävdar att ”[…] människor har väldigt gemensamma liksom symboliska värdegrunder och 
människan, alltså alla människor, läser av ett rum på samma sätt, det är rent psykologiskt 
[…]”. Vi läser dock inte av alla delar av ett rum varje gång då vi redan vet att det är just ett 
rum, därför är det mycket som läses in undermedvetet, förklarar hon. Även människor från 
olika kulturer har fler gemensamma värderingar än vad de har icke gemensamma, hävdar hon. 
Det handlar om miljöpsykologi och om att människan i ett rum behöver trygghet; läsa av 
flyktvägar; läsa av rummets funktion; förstå sammanhanget; känna tillhörighet m.m., säger 
hon. Hon förklarar vidare: 
 

[…] atmosfär behöver inte vara ett positivt laddat ord utan det är det som definierar rummet 
och den upplevelse du har av rummet och de, de intrycken får alla människor men det är inte 
alla som är lika känsliga för dem. Det är definitivt inte alla som kan peka på det heller vad det 
är som gör att de upplever det här som en bra plats eller en dålig plats. Så att nej 
undermedvetet tror jag de flesta får signaler om vad det är för plats de är på. 
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Atmosfär 
V förklarar att han vill ha input där han befinner sig vilket han tycker att han får på Street 
därför tar han ibland med sig sin dator och sin Ipod för att sitta där och surfa. Han menar att 
miljön på Street tillsammans med den musik han själv väljer, skapar en känsla och ger honom 
inspiration. Då exkluderas omgivningsljudet och han får istället intryck av lokalen, möblerna 
och atmosfären. Det är på det sättet han har besökt Street den senaste tiden, för att få input. 
Han säger att han är väldigt imponerad av Street då han får lite samma känsla som på Camden 
markets även om Street inte är lika stort. När verksamheten började växa upp i Stockholm 
under 2004 tyckte han att vintagekänslan var jättecool samt att det var avslappnat och 
kreativt. 
 
Analys 
Två av informanterna kommenterar att det är kallt i lokalen under vinterhalvåret. M tycker 
inte att det gör så mycket eftersom hon ändå har ytterkläder på sig när hon kommer dit och 
har hon inte på sig dem skulle hon bli tvungen att bära dem. K å andra sidan tycker att det 
framkallar en känsla av att man varken är inomhus eller utomhus, precis som det är nere i 
tunnelbanan, hon kallar det gråzon av rum. Hon hävdar bestämt att de tydligare borde skilja 
på ute och inne så att det känns som om man kommer in. Här skiljer sig meningarna, M tycker 
istället att det är ganska bekvämt att slippa ta av sig jackan då hon ändå inte planerar att 
stanna så länge. En anledning till det kan vara att hon är rastlös och vill skynda sig igenom 
marknaden för att sedan fortsätta någon annan stans, att när hon väl är ledig vill hon hinna så 
mycket som möjligt. En annan anledning kan vara att hon har vant sig, för att det alltid har 
varit så, och därför har hon aldrig tänkt så mycket på om det är ute eller inne utan snarare om 
det är med eller utan tak. K tycker att det är väldigt negativt, vilket kan betyda att hon överlag 
tycker att det är jobbigt när det är kallt, eventuellt har hon lätt för att frysa och är det så att det 
inte finns någonstans att gå in och värma sig, får hon en negativ upplevelse. Atmosfäriska 
förhållanden är ytterligare en av Bitners (1992) tre delar i servicescape vilket innebär att 
temperaturen är en faktor som bör ägnas tid. 
 
V säger att han vill få inputs av olika slag när han befinner sig på ett ställe och det tycker han 
att han får på Street. Han kan till och med medvetet gå ner och sätta sig där för att få 
inspiration. Miljön tillsammans med den musik han själv väljer i sin Ipod sätter igång hjärnan. 
Han säger också att han får lite samma känsla på Street som han får på Camden markets även 
om Street är mycket mindre. Jag anser att anledningen till att V alltid söker inputs är att han 
jobbar med filmproduktion vilket ständigt handlar om att skapa nya idéer. Det handlar om att 
alltid ligga steget före kunden, att veta vad de vill ha utan att de vet det själva. Att han får 
inspiration just på Street hävdar jag beror på att lokalen känns ofärdig, att möblerna inte liknar 
varandra, att inget är perfekt helt enkelt. Det tror jag föder tankar hos honom, vilka först 
kanske handlar om Street och vad man skulle kunna göra där, men som sedan mynnar ut i 
andra idéer. Har man väl fått igång det kreativa tänkandet är det lätt att fortsätta in på andra 
områden, anser jag. 
 

4.1.4 Utomhusmiljö 
Street ligger utmed Årstavikens strandpromenad och längs med hela vattenbrynet följer träd 
med personlig karaktär. Ytterväggen består helt och hållet av färgglad mosaik blandat med 
spegelglas och det finns även en liten brygga. Mellan byggnaden och vattnet finns en några 
meter bred asfaltpassage där utomhusmarknaderna byggs upp. På sommaren har både 
restaurangen och cafét uteservering. Restaurangen har en mer strikt möblering som passar för 
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matservering medan cafét har en blandning mellan mjuka second hand-möbler och 
cafémöbler. 
 

      
Bild 7. Träd                   Bild 8. Marknadsplatser 
 
Tankar och idéer om utomhusmiljön 
K säger att hon tycker att Street lovar för mycket med den fantastiska mosaikväggen på 
utsidan vilket medför att hon bara blir besviken när hon kommer in. L tycker att mycket av 
upplevelsen ligger i utomhusmiljön,  
 

[…] alltså det är så många bitar med den här platsen, det är vattnet utanför som inte ger den 
här lyxkänslan av vatten som vatten brukar göra i Stockholm. Utan det är det här underground 
man går ner för trappor, det är en bro liksom ovanför som skuggar solen och det är lite avsides 
och det är lite hemligt liksom […]. 

 
De borde satsa på att förstärka känslan av att Street är en oas, att det är ett andhål gentemot 
stressen som finns på många andra ställen i stan. Hon menar att om man kan förstärka känslan 
av att det är en oas både ute och inne, ett ställe där man kan komma bort från allt det andra, 
tror hon att Street skulle bli mycket attraktivt. Ett förslag hon har är att upprätta en badplats. 
 
V tycker att den yttre miljön är extremt viktig och hoppas att de i framtiden ska upprätta en 
flytbrygga längs med strandpromenaden där de kan utöka utomhusmiljön och där man kan 
lägga till med båt. Detta för att skapa fler förutsättningar för människor att umgås. Han tror 
dock att det är viktigt att Street utvecklas parallellt inomhus och utomhus, gör dem det, 
kommer besöksantalet att öka tror han eftersom läget precis vid vattnet är perfekt. Han gillar 
även den justa designen på mosaiken. P menar även hon att det är viktigt att inomhusmiljö 
och utomhusmiljö passar ihop och eftersom Södermalm är en arbetarstadsdel får det inte bli 
för flashigt. F tycker att det är fint och juste att Street ligger öppet ut mot vattnet. C anser att 
de har en akilleshäl i utomhusmiljön med den smala passagen, även om det är väldigt fint så 
menar hon att efter ett visst antal besökare går det inte att komma fram. 
 
S tycker också att mosaiken är fantastisk som många andra, hon menar att den lyser upp och 
gör att det blir ett sken på utsidan. Samtidigt tycker hon att den egentligen inte behövs,”Jag 
vet inte om den personen som har gjort mosaiken har fått betalt men jag tycker inte att man 
hade behövt lägga pengar på en sådan sak för jag tycker att det hade känt som att det hade 
funkat ändå […]”. Hon menar att som det var från början, med grå betong och en massa 
second hand-möbler utomhus, kändes jättebra. Att de inte gjorde så mycket med det utan 
använde det som fanns och arbetade med billiga medel. Ytterligare tycker hon att det är roligt 
med en diskjockey även utomhus eftersom det livar upp stämningen, hon vet att det har 
funnits tidigare men vet inte om det finns längre. 
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Hornstull Strand innan Street 
PK berättar att hon har promenerat förbi där Street ligger nu under väldigt många år och att 
det innan var ett skräpigt, oljigt och äckligt område. Bryggan fanns redan då och längs den 
stod en jättegammal pråm år efter år som aldrig verkade bli färdig. Inomhus var det verkstäder 
där det arbetades med båtar och bilar men hon var aldrig inne utan brukade bara kika in om 
någon av dörrarna stod öppna. Nu har de istället planterade träd och blommor, smyckat med 
mosaik och har förvandlat det till något trevligt. Tidigare var det verkligen inget ställe där 
man ville sitta ner och det kunde till och med vara obehagligt på kvällen. Nu är det istället en 
plats människor gärna besöker för att umgås, speciellt under somrarna, antingen för att äta på 
restaurangen eller bara sitta på bryggan. Hon tycker att det är ett otroligt lyft och förstod tidigt 
att det skulle bli en välbesökt plats. 
 
S berättar att när Street startade gillade hon den lilla bryggan med båten (privat) som låg på 
änden, människor som satt på bryggan och att det var brokigt med soffor och möbler lite 
överallt. Nu har hon istället bilden av turkosa plastparasoller, orange stolar vilket hon inte alls 
tycker är snyggt, det gör det hela lite tråkigare och inte alls lika mysigt. Hon tycker därför att 
de ska ta bort parasollerna och allt annat som är plastigt och pastelligt. Istället bör de använda 
mer naturliga material och gamla återvunna saker så att det blir lite mer naturligt och 
bohemiskt. Kanske kunde deras koncept vara återvinning och försöka vara så miljömedvetna 
som möjligt. Hon berättar också att det fanns fler ställen att köpa mat på innan vilket hon 
gillade, bland annat en husvagn där de sålde crêpes och ett ställe där man kunde köpa billig 
öl. Sedan restaurangen kom till har det bara blivit sämre, menar hon. 
 
Analys 
Mosaiken är något majoriteten pratar om och tycker är fantastisk, dock säger K den skapar 
höga förväntningar på vad som finns inomhus vilket de inte kan leva upp till. S säger istället 
att även om mosaiken är fantastisk så är den inte nödvändig då det var bra som det var innan 
med bara betong. K har flera gånger uttryckt att hon tycker att det är för mörkt i lokalen och 
det blir en väldig kontrast mot mosaiken då den reflekterar mycket ljus på grund av allt 
spegelglas i den (se bild 9). Hon förväntar sig därmed att det ska vara ljusare än vad det är och 
blir därför besviken när hon kommer in. Ytterligare finns det ingen del av lokalen som är så 
arbetad med som mosaikväggen vilket också kan vara en anledning till känslan av besvikelse.  
 

 
Bild 9. Mosaik 
 
S uttrycker att förändringen som skett på Street sedan starten är överflödig, trots att hon i detta 
fall tycker att mosaiken är fantastisk, hon säger att hon gillade hur det såg ut innan med den 
grå betongen. Det känns lite som om hon i detta fall har bestämt sig för att det var bättre förr, 
hon säger att hon tycker mosaiken är fantastisk vilket är ett ganska starkt ord för något man 
lika gärna kan vara utan. Under åren har mosaiken, på samma sätt som marknaderna, kommit 
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att bli ett kännetecken för Street och jag anser att mosaikfasaden enkom lockar ner människor 
till Street. I övrigt så hävdar jag att det är nödvändigt för en verksamhet att förändras, att följa 
med i tiden och att erbjuda det som majoriteten av målgruppen vill ha. Det handlar om att inte 
nöja sig och att aldrig tro att man är fulländad som företag. Upplevelsebranschen är 
föränderlig och utvecklas hela tiden och med den förändras även gästens krav, därav bör man 
alltid sträva efter att förbättra sitt utbud och hålla sig à jour med utvecklingen 
(Upplevelseproduktion – Luleå Tekniska Universitet, 2008) 
 
L anser att upplevelsen man får på Street handlar mycket om utomhusmiljön, att det känns lite 
underground. Med det menar hon att vattnet inte ger den lyxkänsla som vatten brukar ge; att 
det finns trappor som leder ner till Street; att bron skuggar solen; att det ligger avsides och att 
det är lite hemligt. V och P säger båda att det är viktigt att inomhusmiljön och utomhusmiljön 
utvecklas parallellt så att de i slutänden förstärker och kompletterar varandra. Jag anser att alla 
tre menar samma sak med sina uttalanden vilket är att utomhusmiljön har mer personlighet än 
inomhusmiljön. Jag tror dock inte att någon av dem tvivlar på att inomhusmiljön kan få lika 
mycket personlighet som utomhusmiljön, utan det krävs bara lite mer jobb med lokalen. L 
tycker att de borde förstärka känslan av att det är en oas, ett andhål gentemot stressen som hon 
upplever finns på många andra ställen i stan. Känslan av att det är en oas måste kännas både 
inomhus och utomhus så att årstiden inte spelar någon roll. Hon föreslår att man skulle kunna 
upprätta t.ex. en badplats då det skulle kunna dra mer folk på sommaren. Synonymer till oas 
är bland annat rekreationsplats, fristad och tillflykt och det associerar jag till en plats där man 
hämtar kraft, där man inte behöver bry sig om ytliga ting och där allt finns inom räckhåll, som 
man kan tänkas behöva. Det är detta jag uppfattar att L menar, att det ska kännas att man är 
ledig när man är på Street. Enligt Bjurström m.fl. (2000) växlar konsumtions- och 
vardagslivsforskare mellan att se kultur och konsumtion som kärna i eller flyktförsök från den 
rutinmässiga vardagen. Det kan vara något att fundera på och ta ställning till om man ska vara 
en del av vardagen eller en plats man ”flyr till”. Att vara en del av vardagen behöver inte vara 
något negativt men i Streets fall fungerar det antagligen bättre att vara oasen, som L pratar 
om, eftersom det endast har öppet under helgerna. 
 
V har en idé om att upprätta en flytbrygga längs med hela strandpromenaden där de kan utöka 
sin utomhusmiljö och där båtar kan lägga till. Han vill bli erbjuden större utrymme att umgås 
och hänga på fritiden. C pratar om att det finns en akilleshäl i utomhusmiljön, att den bara 
rymmer ett visst antal människor. Båda vill att det ska finnas mer plats utomhus och en 
flytbrygga är en byggnation som skulle kunna lösa det problemet. V har berättat att han i 
första hand går till Street för att hänga och titta på folk, dessutom har han berättat att han 
gärna hänger just på bryggan vilken i nuläget inte är så stor. Jag upplever att detta är en idé 
som har växt fram under en tid eftersom han kanske under flertalet besök inte har fått plats på 
den existerande bryggan och att han vill ha fler anledningar till att komma dit. 
 
S berättar att det tidigare var mer brokigt och mindre ordnat på Street, det stod soffor och 
möbler lite överallt samt att det fanns fler ställen att köpa mat på vilket medförde en större 
variation. Hon berättar även att det oftare stod en diskjockey utomhus och spelade skivor 
vilket hon sällan ser i nuläget. Jag upplever att det var lite mer festivalstämning på Street 
innan, S älskar musik och festivaler vilket gör att hon vill ha tillbaka mer av den känslan. På 
festival är det även väldigt avslappnat, folk sitter överallt, alla pratar med alla och folk bryr 
sig inte lika mycket om hur de ser ut och jag tror att det var mer så innan. Det är lite samma 
innebörd som oasen vilken L diskuterade kring. Ytterligare säger S att hon tycker att Street 
borde satsa på att bli mer ekologiska, att ännu mer satsa på återbruk och naturliga material. 
Det är något som ligger i tiden, att tänka på miljön, och förhoppningsvis kommer det från och 
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med nu alltid att göra det. Ju fler företag som anammar den stilen, desto bättre och Street har 
alla förutsättningar att vara en förebild och visa för andra hur man kan göra. 
 

4.1.5 Sinnena 
Människan upplever genom sina fem sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel (Gustafsson 
m.fl., 2006). Upplevelsen blir starkare och mer minnesvärd ju fler sinnen som stimuleras på 
samma plats. (Pine & Gilmore, 1999; Gustafsson m.fl., 2006) Inom upplevelseindustrin 
handlar det till stor del om att stimulera sinnena. Estetik är ett nyckelbegrepp i detta 
sammanhang då det betyder, det förnimbara, det sinnliga. (Hanefors & Mossberg, 2007) Jag 
frågade informanterna om vilka sinnen de tycker stimuleras i Streets lokaler och nedan följer 
svaren jag fick. 
 
L förklarar att människan läser av sin miljö med alla sinnen även om hon/han inte är 
medveten om det vilket avgör om just den platsen känns omsorgsfullt planerad. Hon menar 
dock att hörsel och syn definitivt är avgörande för första intrycket. Det står en golvfläkt i 
loungen på Street, där intervjun genomförs, och hon anser att den bidrar till att rummet känns 
som en lagerlokal. Ljud och ljus kan ställa till det, menar hon. Ekar det t.ex. känns det 
temporärt eftersom lokalen då inte är omsorgsfullt planerad. M nämner att hon via sina sinnen 
omedvetet upplever en känsla. När det gäller Street tycker hon att det är väldigt mycket ljud 
och det tror hon beror på att det är en lokal som till stor del består av betong. Det blir lätt 
resonans i lokalen och därför upplevs det som stimmigt. Därmed upplever hon att hörseln inte 
stimuleras i någon positiv mening. Vidare menar hon att det är svårt att säga hur sinnena 
stimuleras när det är mycket ljud, färger och intryck. Hon tror att man på ett ganska enkelt sätt 
skulle kunna förbättra syn-, hörsel- och luktintrycken i en sådan lokal. 
 
V tycker att ljudet är okej. Det är ett sorl av människor och musik vilket han gillar och lukten 
är som han tycker att den ska vara, beroende på utställarnas utbud. Smaken stimuleras på ett 
bra sätt i cafét anser V. 
 
K anser att det inte direkt är något sinne som stimuleras i Streets lokaler. Hon säger att 
synupplevelsen uteblir, trots att det är marknad, på grund av att det är så mörkt i lokalen. 
Vidare berättar hon att när det anordnas konserter så är ljudet skrällande och gällt, vilket hon 
tror beror på betonggolvet. Därför tycker hon att om man ska arrangera konserter i lokalen bör 
man skärma av och lägga ut mattor för att försöka dämpa ljudet. Då tror hon att det skulle bli 
bättre och att alla instrument får komma till sin rätt. I nuläget tar de tyngre instrumenten, t.ex. 
trummor, över och allt annat ljud försvinner, menar hon. Egentligen tycker hon inte att 
lokalen är passande för musikuppträdanden eftersom det är svårt att få bra ljud. Möjligtvis 
kan Street ta in en trubadur, men inget mer. Vill de satsa på större musikuppträdanden anser 
hon att de skulle behöva ta dit en ljudarkitekt. C tycker inte heller att hörseln stimuleras utan 
menar att det mest är rörigt, dock tycker hon till skillnad från K att det är positivt när det väl 
spelas musik. Annars är det synen och eventuellt smaken, om det är så att hon tar en fika, som 
stimuleras enligt henne. P anser också att det är syn och smak som framförallt stimuleras på 
Street. Vidare tror hon inte att hon skulle uppskatta om Street aktivt arbetade med att 
stimulera luktsinnet. Det skulle i så fall vara när det är tema mat, menar hon. 
 
Både S och F menar att det är synen och hörseln som stimuleras. S uppskattar olika sorters 
musik men när det gäller dofter kan hon inte förnimma sig om att det är några alls, förutom på 
julmarknaderna då det luktar bland annat glögg. F nämner att hennes hörsel stimuleras av att 
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det är mycket människor i rörelse och att det händer mycket saker. Som ett tredje sinne 
nämnder hon smak vilken stimuleras om det är så att hon köper något att äta. 
 
PK tycker att alla sinnen stimuleras när det är som bäst. Hon tycker att det doftar gott av mat 
och annat ätbart samt att det är roligt att gå runt och titta på det som säljs. Ibland spelas musik 
vilket är mycket positivt. Hon gillar både livemusik och musik från skiva. Hon säger att hon 
blir gladare av musik och att det definitivt påverkar humöret positivt. 
 
Analys 
L förklarar att en människa alltid läser av sin miljö med alla sinnen, medvetet eller omedvetet, 
och att de tillsammans avgör om platsen känns omsorgsfullt planerad. Dock hävdar hon att 
hörsel och syn är avgörande för första intrycket. Det står en golvfläkt i närheten av där vi 
sitter under intervjun och hon säger att den bidrar till en lagerlokalskänsla, både hur den ser ut 
och hur den låter. Hon säger ytterligare att om det ekar på en plats känns den temporär. M 
tycker att det ekar i Streets lokaler och upplever att hörseln inte stimuleras alls i någon positiv 
bemärkelse. Hon tror att det beror på att lokalen till stora delar består av betong. För att 
tydliggöra det som L sa så menar hon inte att alla sinnen stimuleras för att man läser av miljön 
med alla sinnen. Hon trycker även på att det är viktigt med detaljer och som jag tolkar det 
representerar golvfläkten all malplacerad rekvisita som man kan hitta i lokalen och utanför. 
Hon vill visa på att en liten sak som en golvfläkt kan förändra hela upplevelsen av lokalen. 
Det är något som Mossberg (2003) också diskuterar kring, att varje detalj som skiljer sig kan 
förstöra helheten. 
 
K tycker att ljudet vid konserter är fruktansvärt eftersom det blir gällt och skrällande. Hon 
menar att lokalen inte är utrustad för liveuppträdanden i nuläget, på sin höjd funkar kanske en 
trubadur. Hon säger att de borde hyra in en ljudarkitekt om de ska satsa mer på livespelningar 
och scenuppträdanden. Till skillnad från K uppskattar C, S och PK när det arrangeras 
livemusik i lokalen. PK säger att musiken skapar en positiv stämning och menar att man blir 
mycket gladare. Jag får känslan av att K har stor erfarenhet av liveuppträdanden, antingen 
som publik, som artist eller som både och. Hon har troligtvis varit med om att det åtskilliga 
gånger har varit dåligt ljud när hon konsumerat musik och är extra känslig för hur det låter. 
Hon verkar också ha en del kunskap inom området och det brukar vara så att ju mer man kan 
om ett område desto känsligare blir man om det missbrukas. Jag menar dock inte att de andra 
har liten erfarenhet av livemusik men att de kanske lyssnar på ett annat sätt. De har kanske en 
mer positiv attityd gentemot musik överlag. F säger att hennes hörsel stimuleras av att det är 
människor i rörelse och att det händer mycket saker. Det är något som även V tar upp. Han 
gillar att det är ett sorl av människor och musik. Ljudet av människor i rörelse uppstår när det 
är mycket folk i omlopp och det visar på att det är en populär plats vilket blir lite av ett 
erkännande. Dessutom anser jag att det upplevs negativt om en plats som är menad att rymma 
mycket folk ändå inte har det, då kan platsen kännas mindre attraktiv. Gustavsson m.fl. (2006) 
anser att musik kan skapa speciella atmosfärer om den väljs ut strategiskt. De menar vidare att 
musiken på samma sätt kan förstöra upplevelsen om den inte passar det speciella tillfället. 
 
M säger att man kan implementera syn, hörsel och lukt ganska lätt men har hittills inte känt att 
det har hängt ihop på Street. K säger dock att hon anser att alla synintryck i lokalen försvinner 
trots att det är marknad, då det är så mörkt där inne. P, F, C och S menar att det tycker att 
synen är ett av de sinnena som stimuleras. K menar att synintryck uteblir på marknaderna för 
att de inte har tillräckligt med belysning. Detta borde innebära att marknadsdeltagarna inte får 
ut vad de hoppas på när de hyr bord på Street. Är det många som känner som K är det också 
många potentiella kunder som faller bort vilket i slutänden kan medföra att de inte 
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återkommer som marknadsutställare. Det var dock flera av informanterna som tyckte att 
synen stimuleras vilket innebär att det råder delade meningar om den saken. Dock är det svårt 
att veta vad var och en menar med att sinnet stimuleras, K kanske har väldigt höga krav 
medan de andra kanske tycker att synen stimuleras så fort det finns minsta lilla att titta på.  
 
Ingen av informanterna har sagt något negativt om lukten. V säger att det luktar som det enligt 
honom ska lukta och att lukten påverkas av utställarnas utbud. S säger att hon inte riktigt kan 
förnimma sig om att det luktar så mycket, förutom på julmarknaden då det ibland luktar 
glögg. P tror inte att hon skulle uppskatta om Street aktivt började jobba med luktsinnet. 
Eftersom ingen kommenterar lukten i lokalen borde det betyda att den är ganska neutral. Jag 
tror dock att P skulle uppskatta om de jobbade mer med dofter och inte bara P utan alla. Det 
handlar nämligen i första hand om att skapa en känsla i lokalen snarare än att det ska lukta 
något. 
 
V, C, F och P tycker att smaken stimuleras på ett positivt sätt om det är så att man köper något 
i cafét eller av någon marknadsutställare. Detta tyder på att de är nöjda med utbudet i cafét. 
Enligt Hanefors och Mossberg (2007) är det inte bara smaklökarna som bidrar till en 
smakupplevelse utan även luktsinnet, synen och eventuella psykologiska faktorer. 
 
PK säger att alla sinnen stimuleras i lokalen när marknaderna är som bäst medan K anser att 
det inte är något sinne som stimuleras. K bygger sitt resonemang främst kring ett 
sinnesintryck, i det här fallet hörseln, som har så negativ laddning för henne så att det släcker 
ut en eventuell positiv upplevelse genom de andra sinnena. Hon nämner ingenting om varken 
känsel, smak eller lukt utan fokuserar på att ifrågasätta lokalens lämplighet för livemusik samt 
att det är mörkt. PK å andra sidan har inget hon direkt stör sig på vad gäller negativa 
sinnesintryck, utan har en genomgående positiv bild. 
 

4.2 Tema: Det sociala upplevelserummet 
Med sociala faktorer menas människorna som befinner sig fysiskt på platsen och hur de 
agerar gentemot varandra. Det innefattar också trängsel, köer och personalens agerande. 
(Mossberg, 2003) Detta tema kommer även att handla om vad företaget kommunicerar till 
sina besökare i form av marknadsföring och information. Det finns tre stycken underteman 
under detta huvudtema, Klientel/Målgrupp, Marknadsföring och information samt Streets 
motpol. 
 

4.2.1 Klientel och målgrupp 
Street har en väldigt bred målgrupp, alltifrån ungdomar till småbarnsföräldrar till pensionärer 
och det verkar som om de flesta trivs där. Dock drar jag slutsatsen att majoriteten av 
besökarna bor, jobbar eller har bekanta på Södermalm. När det är stora marknader med många 
utställare kan det ibland bli ganska trångt, både inomhus och utomhus. 
 
PK tycker att det är ett mycket blandat klientel, allt från lite äldre som hon själv och hennes 
man till ungdomar och barnfamiljer, som besöker Street. Hon tycker att det är jättebra att det 
inte bara är en sorts människor i en viss ålder som kommer dit. Något hon anser att det ofta 
brukar vara på ställen överlag. Hon hävdar att det är många bohemer som kommer ner till 
Street men även vanliga Svensson. Dock tycker hon inte att människor som vanligtvis hänger 
på Stureplan passar in där då hon anser att de är ytliga.  
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S säger att den typen av människor som hon gillar och som hon umgås med var på Street i en 
helt annan utsträckning när det startade än vad de är nu. Då var det ett ställe för mer 
alternativa människor att träffas på medan det nu, efter att det har byggts om och fräschats 
upp och efter att restaurangen har kommit till, verkar som om de vill locka till sig en annan 
publik. Hon menar att det klientelet som hon gillade har försvunnit i till stor del och hon 
önskar att det fortfarande var mer som Camden markets i London där det är väldigt hippie. 
Hon berättar att tidigare när hon satt och tittade på folk tyckte hon att alla såg roliga ut med 
konstiga frisyrer och färgglada kläder medan det nu är mest barnvagnar. Detta anser hon 
egentligen inte är något fel men det är inte lika kul, menar hon. Hade det fortfarande varit som 
när det öppnade skulle hon hänga här mycket oftare och det tror hon att hennes vänner också 
skulle göra. I nuläget får hon känslan av att folket hon gillar har tröttnat och hon tror att det 
kan bero på att det känns som att Street har försökt för mycket. 
 
F säger att hon främst kommer till Street för marknaderna och inte för hänget men samtidigt 
skulle hon nog kunna göra det eftersom hon upplever att det är ett ställe där det skulle hänga 
folk i hennes smak. Det är inget snobbställe och det är inte för fint eller för tråkigt utan det är 
ett juste ställe med juste folk. Hon får en känsla av att det är mycket Södermalmsfolk som 
hänger på Street. L tycker att Street är förbehållet vissa människor, att de riktar sig till en viss 
målgrupp och hon räknade sig själv till den målgruppen när hon var yngre. Nu tycker hon inte 
riktigt att hon passar in längre. C föreslår att de skulle kunna satsa på fackbesökare under 
fredagar för att få bort det höga trycket på helgerna. Det skulle inte komma lika mycket folk 
som på helgen men samtidigt får de som kommer dit en fredag lite större utrymme att under 
lugnare former ta till sig produkterna. 
 
Analys 
PK menar att det är en bred målgrupp som söker sig till Street, allt ifrån lite äldre till 
ungdomar och barnfamiljer, vilket hon verkligen uppskattar, så å ena sidan vill hon att det ska 
vara ett ställe för alla. Å andra sidan säger hon att hon skulle bli besviken om människor som 
i vanliga fall håller till runt Stureplan skulle börja komma till Street. Detta är hon inte ensam 
om att tycka bland informanterna även om det är hon som uttrycker det starkast. Det blir 
därmed ett tvetydigt budskap från hennes håll då hon säger emot sig själv. Jag upplever inte 
att Street har en bestämd målgrupp utan är av samma åsikt som PK när det gäller att 
målgruppen är bred. Som jag tidigare diskuterat upplevs en ambivalens i verksamheten vilket 
kan förklaras med att de vill locka en så bred målgrupp som möjligt. Restaurangen som är 
påkostad, lockar till sig ett visst klientel och den mindre påkostade marknadslokalen ett helt 
annat. 
 
S tycker i motsats till PK att det redan nu är ett helt annat klientel än vad det borde vara. Detta 
då det, enligt henne, har blivit mer flashigt än vad det var i början. Hon vill att det ska vara 
mer hippie som det enligt henne är på Camden markets, men hon tror att de har slutat komma 
för att de har tröttnat. Jag förstår att hon blir besviken om det är den stilen hon vill ha på 
besökarna för den är inte så utpräglad på Street men samtidigt anser jag att det inte finns 
någon direkt genomgående stil på dem som är där. I och med att modet idag är så föränderligt 
orkar få slaviskt hänga på den senaste flugan. Det medför att fler och fler utvecklar sin 
personliga stil. Detta tycker jag att man ser ganska tydligt på Street, ingen människa är den 
andre lik, sedan kanske det inte är så extremt som S önskar. Street ligger på Södermalm och är 
ett typiskt söderställe vilket de måste fortsätta vara, i nuläget har de en stark målgrupp i just 
södermänniskorna och det är viktigt att de bibehåller deras förtroende. De kan förändra 
utformning och utbud i all oändlighet så länge de håller sig inom ramarna för sin målgrupp. 
En verksamhet är aldrig intressant för alla potentiella kunder i och med att människor har 
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olika behov. Därför måste man hitta den grupp som har störst intresse för det man erbjuder 
och koncentrera sig på dem. (McKinsey & Company, 2005) 
 

4.2.2 Marknadsföring och information 
Street marknadsför sig varje vecka i form av en eller flera annonser i gratistidningen Metro 
där de informerar om vad som händer under veckan. Inför varje marknad skickas även 
pressmeddelanden ut till Stockholms alla lokaltidningar, månadsmagasin samt andra tidningar 
med koppling till aktuellt tema. Dessa utskick brukar följas upp av telefonsamtal i den mån 
det finns tid. Utöver detta skickas så kallade informationsblad ut varje vecka via mail till alla 
Streets kontakter, vilka är flera tusen personer. Sist men inte minst marknadsför sig Street via 
sin hemsida. Tidigare affischerade de istället för annonsera i Metro men Stockholm stad har 
allmänna ordningsföreskrifter som inte tillåter affischering. 
 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 
på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Affischering får inte heller ske på träd och kopplingsskåp. Tillstånd av polismyndigheten behövs 
inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda 
för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för näringsidkare att sätta 
upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad där rörelsen bedrivs och som rör 
verksamheten. (Stockholms stad)  

 
Därför valde Street att hitta en annan väg att nå sina besökare istället och då blev det 
annonsering i Metro. Informationen som finns i lokalen är varierande från marknad till 
marknad, ibland finns det mycket information gällande vad som händer och ibland finns det 
lite, men det finns alltid marknadsscheman (se bild 10) och marknadsaffischer (se bild 11) i 
lokalen. Ytterligare använder de sig av cyklar (se bild 12) som är målade i knallgult vilka de 
ställer vid tunnelbaneutgångarna samt att de sätter upp banderoller (se bild 13) vid de tre 
möjliga ingångarna till Street. 
 

           
Bild 10. Affisch                       Bild 11. Affisch                      Bild 12. Marknadsföringscykel 
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Bild 13. Banderoll 
 
C tycker inte att det informeras tillräckligt i lokalen när det är marknad. Hon säger att på 
vanliga mässor brukar man få en karta över lokalen och en utställarlista vilket skulle kunna 
vara något för Street att satsa på. I nuläget irrar hon planlöst omkring när hon är på Street. 
Detta behöver dock inte vara något negativt men hon upplever inte att det finns någon 
information att få om man skulle vara intresserad av den. Hon menar att ”[…] hur modiga, 
fräcka människor vi än är så hatar man att fråga […]”. Därför anser hon att det skulle vara 
positivt om det fanns information om vad som händer på en plats och om det eventuellt kostar 
någonting. Hon säger att det är bättre med för mycket information än för lite och hävdar att 
man kan få en upplevelse av något även om man inte deltagit. Det innebär att Street genom 
sin marknadsföring i form av t.ex. vikblad kan fortsätta att marknadsföra sig själva även efter 
att eventet är slut. Hon berättar också att hon brukar få nyhetsbrev på mailen men att hon inte 
läser dem istället kollar hon upp vilka marknader hon är intresserad av under den kommande 
säsongen och prickar in dem i almanackan. Detta för att hon ska ha en chans att komma ihåg 
när de är och eventuellt kunna planera om andra saker som händer den helgen hon gärna vill 
gå. Hon går dock aldrig in på hemsidan och undersöker vad som specifikt händer på 
marknaden innan hon går dit utan förväntar sig att bli informerad på plats. 
 
PK berättar att hennes syster var på besök från Finland i januari 2008 tillsammans med en 
arbetskamrat och de hade hört mycket bra om Street och ville därför gärna gå dit. Tyvärr var 
det stängt för ombyggnad just då vilket gjorde dem väldigt besvikna. Ytterligare berättar hon 
att hon får nyhetsbreven och håller sig uppdaterad via dem. Även V får nyhetsbreven men 
läser dem aldrig. Han tycker dock att det är ett väldigt bra utgångsläge att via Internet 
distribuera information för det är ett billigt och effektivt sätt att nå ut till människor. P berättar 
till skillnad från V att det är via nyhetsbreven som hon håller sig uppdaterad på vad som 
händer på Street. M får istället nyhetsbreven skickade till facebook sedan hösten 2007 och i 
övrigt har hon sett marknadsaffischerna som finns i lokalen under pågående marknader. Är 
det något speciellt hon vill kolla upp så tittar hon på hemsidan. 
 
Analys 
När det gäller information i lokalen så tycker C att det finns för lite information gällande vad 
som händer, vart i lokalen det händer och vem det är som arrangerar det. Hon är den enda av 
informanterna som tar upp detta men samtidigt är hon också den enda som är utbildad inom 
ämnet med tanke på sitt yrke som copywriter. Detta är helt i enlighet med vad jag anser då 
information är något som gynnar alla inblandade parter. Det är publicitet för dem som ställer 
upp med aktiviteter och event, kommunikation till besökarna då den meddelar om vad det är 
som händer under helgen och exponering för Street då den visar vad de erbjuder. C säger att 
det finns en eftermarknadsföring med att överinformera och med det menar hon att en 
besökare i efterhand, genom att läsa om en viss aktivitet som hon eller han missat, kan 
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uppfyllas av nyfikenhet och lockas till återbesök. Enligt Becker m.fl. (2001) är det vad det 
handlar om, att få gästerna/besökarna att ständigt återkomma till den fysiska miljön. 
 
Samtliga informanter får nyhetsbrevet som skickas ut veckovis men det är inte alla som läser 
dem regelbundet eller alls. C läser dem en gång per säsong och planerar in vilka marknader 
hon vill gå på, V läser dem inte alls utan går bara ner när han känner för det och P läser dem 
ofta. M är den enda som nämner att hon går in på hemsidan och uppdaterar sig innan hon går 
på en marknad och hon har även uppmärksammat Streets marknadsscheman (se bild 10). 
Bevisligen finns det stora kontraster, informanterna emellan, gällande hur de uppdaterar sig 
på vad som händer, allt ifrån inte alls till att i tidigt stadium planera in vilka marknader man 
vill gå på. V som säger att han inte uppdaterar sig alls besöker inte heller Street för att shoppa 
i första hand utan för att han gillar miljön. C som planerar in sina besök tidigt är främst 
intresserad av just shoppingen och vill därför inte gå dit om det inte är en marknad som passar 
henne. Dessutom så tror jag att det handlar om avstånd till platsen, V bor nära så det spelar 
ingen roll om det inte passar honom för han kan bara gå tillbaka hem medan C bor utanför 
stan och tar sig verkligen tid att åka dit. Om jag utgår ifrån empirin representerar dessa två 
spannet på Streets besökare och bör dessa extremer tas i åtanke när marknadsföring planeras. 
Jag tror att marknadsföring via Internet är ett bra komplement till annan marknadsföring 
eftersom det är billigt och man kan lätt nå ut till en stor mängd människor. Dock tror jag att 
innan man är så etablerad så att besökare kommer utan att man marknadsför sig alls tror jag 
att det är smart att använda så många kanaler som möjligt. Anledningen till det är att det finns 
en känd kommunikationsteori (se figur 6) som visar på hur kommunikation sker mellan 
sändare och mottagare. Sändaren vill kommunicera med mottagaren och överför information 
med hjälp av ett budskap, det finns dock ett konstant brus i omgivningen som stör 
kommunikationen. Detta brus kan vara bland annat ointresse hos mottagaren, brist på 
engagemang, konkurrenters kommunikation och slumpmässiga störningar som t.ex. 
inkommande telefonsamtal. (Dahlén & Lange, 2003) 
 
       
 
 
 
 
 
Figur 6. Klassisk kommunikationsteori. Källa: Dahlén & Lange (2003:61)  
 
Är det så att kommunikationen inte når fram till mottagaren via Streets nyhetsbrev, når man 
kanske fram via annonsen i metro eller via word-of-mouth. Word-of-mouth är en icke-
kommersiell metod som innebär att en person berättar för en annan person om sin upplevelse 
på ett ställe. Det kan antingen vara en professionell opinionsledare eller en 
konsumentopinionsledare. Därför är det två saker som är intressanta för att främja denna typ 
av marknadsföring, 1) identifiera personer i omgivningen som är inflytelserika och duktiga på 
att påverka människor och 2) se till att så många som möjligt är nöjda när de går hem. 
(Mossberg, 2003) Word-of-mouth är enligt mig den absolut bästa och mest trovärdiga 
marknadsföringsmetoden i Streets fall. PK berättar att hennes syster som är bosatt i Finland 
hört mycket bra om Street och därför ville gå dit, det är ett mönsterexempel på lyckad word-
of-mouth marknadsföring.  
 

    Sändare     Mottagare     Budskap 

BRUS BRUS 
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4.2.3 Streets motpol 
Här har jag frågat informanterna om de kan nämna en plats i Stockholm som är Streets 
motsats. Detta är intressant därför att när man pratar om motsatsförhållanden så tar man 
ställning gällande vad något är och inte är, medvetet eller omedvetet. Utifrån detta kan man 
sedan utläsa ytterligare faktorer som informanterna antingen tillskriver eller eliminerar när det 
gäller företaget.  
 
M tycker att det är Drottninggatan på en lördag, räknat från Åhléns och stråket bort mot 
Gamla Stan. Hon menar att det där bara finns turister och massproducerade varor av låg 
kvalitet. M förklarar att hon tycker Street är lite av en oas för Stockholms invånare dit man 
kan gå och träffa folk, titta på grejer och bara hänga. Hon gillar att det är lite alternativt och 
därmed erbjuder ett annorlunda utbud av miljö och produkter. 
 
K tycker att hennes favoritcafé Sturekatten är motpolen lokalmässigt ”[…] det här har allt som 
inte Street har. Det här (Sturekatten) är hemtrevligt, gemytligt, gulligt, modernt, tidlöst, 
gammalmodigt i ett liksom”. Men sedan pratar hon även om Mosebacke som Streets motpol 
när det gäller scenen ”[…] där känns det som att scenen har rätt dimension av lokalen, där är 
den så lagom stor som lokalen kan tillåta, man värnar om rummet mer.”. 
 
L, P samt PK tycker samtliga att det är Stureplan som är Streets motpol. L lägger dock till att 
”[…] allt annat i Stockholm är ju Stureplans motsats känns det som” och P nämner specifika 
ställen som Sturehof och Sturegallerian som exempel. 
 
F tycker att det är Lions marknad i Göteborg och förklarar att det är en pensionärsmarknad 
med gamla dammiga grejer, ungefär som Skärholmens loppmarknad. Street är ingen 
loppmarknad och det är varken mossigt eller trist i hennes ögon. S säger att motpolen till 
Street när det startade var Östermalm men att det nu efter att det har förändrats med Versace-
kakel och annat istället är en del av den stadsdelen. Hon frågar sig vad motpolen då kan vara. 
Hon kommer fram till att motsatsen till Street idag är hur Street var från början och lägger till 
”[…] alltså det har ju inte förändrats helt men det har ju förändrats väldigt mycket tyvärr, 
mycket negativt enligt mina åsikter.”. 
 
C berättar att hon generellt inte tycker att massproduktion hör hemma på Street. Dock skulle 
det välkända och massproducerade märket Cheap Monday trots allt passa in då de har lyckats 
hålla fast vid sin profil trots framgång. Slutligen förklarar hon att Street är ett: 
 

[…] mellanting mellan konstfack och designtorget liksom, i vissa lägen, och det måste de vara 
för blir det för mycket elevutställning så kommer de aldrig klara sig men blir det för slimmat så 
kommer det förlora sin charm eller sin själ. 

 
Analys 
Jag ser ett mönster där informanterna tycker att motpolen är en plats i Stockholm som de 
gärna undviker vilket är ett väldigt bra betyg för Street. Det tycker jag visar på att de överlag 
har en positiv bild av verksamheten även om majoriteten anser att saker och ting kan 
förbättras. M tycker att motpolen är Drottninggatan från Åhléns och bort mot Gamla Stan där 
det finns mycket turistaffärer med souvenirer, billighetsaffärer och massproduktion vilket är 
ett bra betyg för Street. F säger istället att motpolen är Lions loppmarknader vilket också är 
ett bra betyg då det visar att hon anser att det är kvalitet på sakerna som säljs. Dock var det 
två informanter som istället för att jämföra Street med en plats de ogillade jämförde med en 
plats de gillade. K säger att det är hennes favoritcafé Sturekatten som är motpolen när det 
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handlar om lokalen. Det är ett gammaldags café som huserar i en före detta lägenhet på 
Östermalm och är inredd därefter med bord och stolar från sekelskiftet, äkta mattor, 
prydnadsföremål, tavlor, spetsdukar och blommor i fönstren (se bild 14) (Allt om Stockholm - 
Din guide till Stockholm). 
 

 
Bild 14. Café Sturekatten. Källa: Allt om Stockholm – din guide till Stockholm (2008) 
 
När det istället handlar om scenen tycker K att det är Mosebacke som är motpolen eftersom 
scenen känns lagom stor för lokalen och att de därmed har värnat om lokalen mer än på 
Street. Mosebacke är ett 300 år gammalt nöjespalats med inriktning på livekonserter, shower 
och nattklubbar (Mosebacke), de har alltså fokuserat på scen och musik under många år. Både 
Sturekatten och Mosebacke är ställen som funnits länge och som har hittat sin nisch, därmed 
erbjuder dem sina besökare ett trovärdigt koncept och jag upplever att det är det som K saknar 
på Street. Hon hittar ingen röd tråd där och jag upplever att hon tycker att det är ganska 
viktigt med ett tydligt koncept. Mossberg (2003) menar att om ett företag är medvetet om sitt 
upplevelserum kan det utforma miljön, marknadsföringen och målen utifrån det. Hon menar 
vidare att det är viktigt med en röd tråd. Street har inte nått dit än anser jag och därför reagerar 
K som hon gör. S uttrycker besvikelse över hur Street har utvecklats med att säga att hur det 
var då, är motpolen till hur det är nu, och menar att det var bättre förr. Jag upplever att S 
genomgående ogillar förändringarna som skett på Street sedan starten därför att det då var ett 
ställe hon trivdes på. Street har alltså med tiden förvandlats mer och mer till ett ställe som hon 
inte trivs på lika bra och därför känner en besvikelse gentemot verksamheten. Jag har förstått 
att hon hängde mycket med sina vänner på Street under de första åren och har mycket minnen 
därifrån. Dock blir det svårare och svårare för henne att uppleva gamla minnen på Street då 
inte mycket är sig likt längre, vilket också kan vara en faktor till hennes besvikelse. 
 

4.3 Tema: Aktiviteternas upplevelserum 
På Street arrangeras två typer av marknader, blandmarknader och temamarknader. För att få 
ställa ut och sälja på Street marknader måste man vara medlem, detta för att 
marknadskoordinatorerna ska kunna kvalitetssäkra marknaderna. Street är ingen 
knallemarknad och de är därför inte intresserade av försäljare med massproducerade 
produkter. (Street, 2008) Detta tema handlar om vad besökarna gör när de är på Street och 
består av fyra stycken underteman, Street marknad, Utställarna och deras utbud, Street Café 
och Bistro Street samt Handla vs. Hänga. 
 

4.3.1 Street marknad 
Som det ser ut idag är det designmarknaderna som Street är mest känd för och de går ut på att 
designers och andra utställare hyr in sig i lokalen och säljer sina produkter. Det finns två typer 
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Övre 
delen 

Nedre 
delen 

av marknader, antingen temamarknader eller blandmarknader, dessa marknader huserar inne, 
ute eller både och. Under denna rubrik redogör jag för vad informanterna tycker om logistik 
och uppbyggnad, om det är tema eller inte, event och aktiviteter på marknaderna, eventuella 
samarbeten, små eller stora marknader, uppbyggnad ute/inne/både och, när de är som bäst 
respektive när de är som sämst osv. 
 

 
Figur 7. Planlösning över Streets marknadslokal där den övre och nedre delen är synliggjorda. Källa: Street 
(2008) 
 
Tema eller inte tema 
M förklarar ”[…] man gillar ju när det är tema, när det är något specifikt och när det är några 
events och sådant, det gillar man ju, alltså när det händer någonting så att man går dit för en 
anledning.”. Hon tycker för övrigt att det skulle vara kul med t.ex. en ”ung design vecka” där 
studenter från olika designskolor får sälja sina alster. Vi pratar om hur man kan förstärka ett 
tema och om det är bra eller mindre bra och hon säger att å ena sidan kostar det både mycket 
pengar och tar mycket tid om man inför varje helg ska dekorera lokalen. Å andra sidan skulle 
helhetsintrycket bli mycket mer positivt. Hon vet inte om de tjänar på att förstärka 
tematiseringen utan de kanske i själva verket stöter bort dem som inte är så intresserade av det 
specifika temat. I vanliga fall hade personen kommit dit och tagit en kopp kaffe men blir det 
för mycket kanske han/hon inte kommer alls. Dock menar M att hon generellt gillar 
koncepttänkande väldigt mycket och att hon blir imponerad när det syns att någon har lagt ner 
extra energi och engagemang. 
 
PK tycker att Street skulle kunna ha olika musikteman varje vecka, där de fokuserar på 
speciella genrer, artister osv. Hon menar att de kunde informera om vad det är för tema i sina 
veckovisa nyhetsbrev. C anser att de bästa temamarknaderna är jul och smycken men hon tror 
att mat (Smaklust sommaren 2007) hade kunnat bli bra om den sträckt sig över fler dagar. Det 
var alldeles för trångt och det var svårt att få någon överblick på vad som fanns. 
Smyckemarknaderna anser hon har varit bra eftersom hon är väldigt intresserad av just 
smycken och julmarknaderna då hon upplever att det är humor när man tillför nya saker till en 
sådan tradition. Hon gillar även idén med att ha Ord & Text-marknad men tycker inte riktigt 
att de lyckats med någon än. Hon berättar att hon hade mycket höga förväntningar inför sitt 
första besök på en Ord & Text-marknad eftersom ämnet intresserar henne, men det var enbart 
en besvikelse. C säger att hon förstår att det kanske inte är så lätt med just ett sådant tema 
”[…] när det kommer någon sådan här halv introvert snubbe från ett litet bokförlag som har 
skitbra grejer men som inte säger fan ost […] och sedan har vi några roliga tjejer som har 
tryckt några egna grejer”. Hon anser att det är lätt att det blir ojämnt i sådana fall men det är 
då Street måste hålla ihop det på något sätt, så att båda dessa varianter av utställare passar in. 
Dock är viktigt att Street fortsätter ta sig an smalare teman eftersom det skulle bli tråkigt 
annars, menar hon. Street måste i sådana lägen anstränga sig mer och skapa intressanta 
kringarrangemang, poängterar hon. C har förstått att de så kallade blandmarknaderna inte går 
lika bra som temamarknaderna och tycker därför att de borde döpa om dem så att de känns 
mer spännande och som att även de har ett tema. 
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S berättar att hon skulle vilja ha mer inslag av olika kulturer på Street. Vidare tycker hon inte 
att temamarknader är att föredra. Hon skulle hellre se att det var blandat jämt. Hon skulle 
även önska att det var marknad varje helg, för att man som besökare ska slippa uppdatera sig 
varje vecka på vad som händer. Om det var blandat jämt så skulle inga utställare behöva 
exkluderas för att deras produkter inte passar in under temat, menar hon. Ett annat önskemål 
är att det alltid ska finnas ett utbud av ekologiska grönsaker, som på Bondens marknad på 
Katarina Bangata, och gärna mer orientaliskt. Dock vet hon inte om det skulle fungera att ha 
öppet varje helg, Stockholm är trots allt inte så stort och därmed finns det kanske inte 
tillräckligt med människor och turister. 
 
K tycker inte att Street riktigt lyckas med att förmedla de teman som de annonserar om, utan 
upplever att det ser likadant ut i lokalen oberoende tema. Hon menar att det som görs från 
Streets håll varken räcker eller känns nytänkande och att hon aldrig upplever att hon blir 
överraskad när hon går dit. V säger att det handlar om att skapa en unik upplevelse för varje 
tema och att göra det utan att kostnaderna drar iväg så att det inte blir lönsamt. Han menar att 
förutsättningarna finns eftersom de verkligen har en flexibilitet i lokalen. 
 
Förändring  
P berättar att den förändring hon har sett när det gäller marknaderna är att det har blivit fler 
utställare på Street, i alla fall utomhus, säger hon. V upplever att stället har blivit mer populärt 
bland externa producenter. Han märker att det är en hel del fristående mässor, klubbar och 
event vilket är väldigt kul så länge de är publika. Dock menar han att det är mycket 
tillställningar för slutna sällskap (t.ex. produktlanseringar, konferenser, releasepartyn, 
företagsevent, filmpremiärer) vilket han tycker är negativt samtidigt som han förstår att 
externa event är väldigt viktiga för Street rent ekonomiskt. När det handlar om förändring 
gällande marknaderna så tycker han att det har blivit mer inriktat på teman. En förändring 
som han skulle vilja se är att det händer mer saker under veckorna så att besöken på Street 
inte är så koncentrerade till helger. 
 
Marknaderna som bäst 
M och S tycker att marknaderna är som allra bäst på sommaren just för att man kan vara både 
ute och inne vilket leder till att det finns mer yta att hänga på. S är väldigt förtjust i 
julmarknaden eftersom den är mysig och de lyckas med att skapa en härlig stämning. PK 
gillar både sommaren och julen. F och K tycker att ju mer utställare desto bättre marknad och 
därmed vill de ha marknadsstånd både utomhus och inomhus. K menar vidare att när det är 
mycket utställare och stånd överallt slipper man se den fula, karga och ödsliga lagerlokalen. 
Hon vill att det ska myllra av människor och hon vill få känslan av en saluhall och när det är 
så tycker hon att marknaderna kommer till sin fulla rätt. P är till skillnad från övriga 
informanter alltid nöjd när hon är på Street. Hon tycker att det är ”[…] ett så himla mysigt 
ställe så jag kan inte säga att jag har känt mig missnöjd när jag varit nere någon gång.”. 
 
Marknaderna som sämst 
C, S, F och K tycker samtliga att marknaderna är som sämst när det är för lite utställare. S 
säger att när det är små marknader blir det jättetråkigt för det finns inget folk att titta på och 
ingen musik, liv eller rörelse. K säger att det nog kan vara en hel del besökare i lokalen utan 
att det märks då hon anser att lokalen slukar mycket folk. Dock upplever hon att det kan vara 
svårt att hitta ett bra mellanläge när det gäller besökare, antingen är det riktigt mycket folk 
eller så är det knappt några alls. M tycker att det är sämst när det är dåligt väder för även om 
man kan vara inomhus när man väl kommer dit så ska man transportera sig dit och det drar 
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hon sig för om det är dåligt väder. Ytterligare säger hon att det handlar om vad det är för folk 
där. Är det mycket unga människor så känns det automatiskt roligare och då kanske hon till 
och med träffar någon hon känner. PK tycker att marknaderna är sämre när det inte finns så 
mycket att köpa eller om det bara är dyra saker som säljs. Hon tror dock att det kan vara ett 
resultat av att det är ganska dyrt att hyra marknadsplats där om man inte är så etablerad. 
Samtidigt är det en möjlighet för de oetablerade att synas, säger hon. 
 
Uppbyggnad och logistik 
C tror att vissa marknader skulle gynnas av att man gjorde rum i rummet och med det menar 
hon att Street skulle kunna bygga upp små avdelningar eller grupper i den stora lokalen för att 
logistiken skulle bli mer spännande. Ytterligare ett förslag är att ha någon slags verkstad i 
vardera änden av lokalen, för hon menar att det är aktiviteter som gör att marknaden lever. 
Har man något som händer i vardera delen av lokalen så förflyttar sig besökarna från den ena 
sidan till den andra automatiskt. Utöver detta så gillar C att se nya produkter och därför tycker 
hon att Street är en väldigt bra plattform. Hon skulle förmodligen komma dit även om det var 
hur unket som helst, säger hon. Vidare anser hon att Street bör få igång en kommers. Hon 
berättar att när hon var på Camden markets i London senast, var det ännu ruffare än innan 
med en ful presenning över marknadsstånden. Trots det hade de fått ihop alla marknadsplatser 
vilket medförde att det kändes sammanhållande. Det upplever hon inte på Street. 
 
P berättar att hon under lång tid bara var utomhus på marknaderna eftersom hon inte 
uppfattade att den fortsatte inomhus. Hon trodde att det endast var servering där inne och 
därmed inga marknadsplatser. M säger att hon på den övre delen, se figur 7, får känslan av att 
marknadsplatserna är placerade där det finns plats och att den delen alltid känns ganska 
ostrukturerad och trång. På den nedre delen däremot känns det strukturerat och det finns mer 
plats att röra sig på för besökaren. Hon menar att skulle hon vara utställare på Street skulle 
hon definitivt vilja stå på den nedre delen. S säger att det är trångt och smalt inomhus överlag 
men att det är bättre på den nedre delen, se figur 7. 
 
Förslag till aktiviteter 
M tycker att Street borde satsa på att t.ex. arrangera något i sina lokaler under modeveckan i 
Stockholm. De skulle kunna ha någon visning där med de designers som ännu inte får 
möjlighet att visa upp sig på de stora scenerna, exempelvis de designers som säljer sina kläder 
på Tjallamalla (butik på Södermalm i Sthlm med en bandning av etablerade och oetablerade 
designers (Tjallamalla, 2008)). Hon berättar om ett modeevent som heter +46 vilket 
arrangeras på Allmänna Galleriet. De lockade dit halvstora svenska klädmärken för att samla 
dem, ha en utställning och låta varje designer visa upp sina kollektioner för inköpare och 
andra. Hon tycker att Streets lokal är väldigt flexibel och att det skulle passa att smälla upp en 
enda stor catwalk där. K önskar att de arrangerade vernissage på Street, med 
konstutställningar eller fotoutställningar, men hon skulle även vilja se performance och dans 
”[…] Street borde tänka större och bredare än bara liksom marknader och någon liten 
tillställning ibland, verkligen försöka lägga fokus på alla möjliga kulturyttringar.”. 
 
V skulle vilja att de satsade mer på workshops under marknaderna så att det fanns mer 
möjlighet till interaktivitet och kreativitet för besökarna. Han säger att barn är experter på att 
vara kreativa och ser möjligheter överallt medan vuxna kanske behöver mer organiserade 
aktiviteter. Han föreslår att det skulle kunna finnas någon form av spelfunktion eller att det 
finns möjlighet att måla. Vidare säger han att de skulle kunna ha improvisationsteater i en 
inglasad avdelning av lokalen, där en kursledare jobbar med deltagarna avskilt men att 
besökarna ges en möjlighet att betrakta och bygga upp en nyfikenhet. Han vet att det tidigare 
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har varit teater och liknande event utomhus på bryggan och det tycker han är mycket positivt. 
Han menar att det blir något som besökarna får vila ögonen på, som sätter igång tankarna och 
ger dem möjlighet att tänka i nya banor. Han tror dock inte att besökarna aktivt måste vara 
med för att känna att det är kreativt. Andra förslag till saker som kan liva upp är videokonst 
eller filmvisning, de kan ha en liten avdelning där man kan gå in och titta på en kortfilm. Han 
berättar att när han sålde film på Street för några år sedan tänkte han att styra upp en 
filmredigeringsstation där ett antal besökare kunde anmäla sig för att delta i en endagskurs. 
Deltagarna skulle under den dagen få lära sig klippa och göra film och samtidigt kunde han 
sälja film vid sidan av. Ytterligare ett förslag han har är att de skulle kunna upprätta ett litet 
bibliotek där besökarna skulle kunna ta en paus och sitta och läsa. Han anser att det finns 
enorma möjligheter i en lokal som är så flexibel som Streets och att de borde försöka skapa 
mer upplevelser för besökarna. V menar att om Street börjar jobba mer med lokalen så 
kommer det att ge ringar på vattnet och därmed smitta av sig även på utställarna. C pratar 
precis som V om att hon skulle uppskatta en liten hörna där man kunde sitta ner och bläddra i 
böcker, sitta och pula med sakerna man köpt eller att det sitter en expert och delar med sig av 
sina kunskaper gällande det specifika temat. Hon menar att Street borde hitta utrymme för 
folk att stanna kvar, att kunna sitta ner och ta en paus för att sedan ta ett varv till. I nuläget 
finns inte det, enligt henne, vilket resulterar i att hon inte stannar speciellt länge. 
 
F och S önskar att det vore mer musikuppträdanden överlag. F säger att ett bra band definitivt 
skulle vara en god anledning att åka till Street. Hon tycker att det är roligt med nya band men 
föreslår ändå att ett lite mer känt band bör agera dragplåster. Hon tycker att Street påminner 
om Landet (en restaurang/bar/klubb i Stockholm) där det är jättejuste och där de arrangerar 
små mysiga spelningar. S föreslår att de kunde ha battle av olika slag, t.ex. hiphop-battle. Det 
var mer liveband på Street förut hävdar hon och det tyckte hon var jättemysigt. Musik gör 
människor glada och det gör musiker glada att få spela säger hon. Om de erbjöd mer musik 
skulle det resultera i att det blev lite mer festivalkänsla, fast i miniformat. Ytterligare tycker 
hon att det skulle vara intressant med poesi men även andra uppträdanden såsom magdans. 
Slutligen tycker hon att de skulle kunna ha vattenpipor att hyra ut precis som det finns på 
festival. 
 
PK tycker även hon att det är positivt med musikuppträdanden men menar att ett liveband på 
en marknad snarare fungerar som en stämningshöjande faktor än underhållning. Hon menar 
att lyssnandet inte sker aktivt som på en konsert utan man lyssnar under tiden man gör annat. 
L vill ha mer uppträdanden till Street då de i sig kan locka ner folk. Hon menar även att de 
skulle kunna försöka inleda något slags samarbete med badhuset som också ligger vid 
Hornstulls Strand för att skapa en helhet och visa på att den här platsen har allt. F går en 
keramikkurs och tycker att det skulle vara kul att arrangera en liten keramikverkstad på Street 
så att besökare skulle kunna få testa på att dreja och samtidigt kunde de från keramikkursen 
sälja sina alster. 
 
Hornstull under utveckling 
V och C anser att Hornstull i nuläget håller på att växa och förändras till det bättre. V anser att 
det är den mest intressanta stadsdelen i Stockholm just nu och jämför med området kring 
Skånegatan som kallas SoFo (Söder om Folkungagatan) som började växa i och med att 
stadsdelen Södermalm började blomma upp. Han tror att det är tid för Hornstull att börja 
blomma nu och menar att det delvis beror på Street och deras förmåga att locka människor till 
stadsdelen. M angriper också ämnet och menar att det skulle gynna Street om man kunde få 
gatorna runt omkring att bli mer attraktiva och händelserika. Hon efterlyser mer event och 
affärer eftersom de i nuläget är ganska ensamma i området om att dra dit folk. M berättar om 
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en söndag under sommaren 2007 när hon var i Hornstull och hela området hade förvandlats 
till en loppmarknad och bytardag (Street Återvinning i maj 2007). Det visade sig vara boende 
i området som hade tagit med saker de inte ville ha längre, ner på gatan för att sälja eller byta. 
Hon kände då att det skulle vara väldigt positivt med fler drivkrafter i Hornstull så att det 
fanns andra anledningar att komma dit än bara Street. Som det är nu anser hon att det är 
Streets förtjänst att det kommer mer folk till de andra butikerna i området än att butikerna 
bidrar till mer folkströmning på Street. 
 
Analys 
M säger att hon gillar temamarknader och koncepttänkande överlag. Hon blir imponerad när 
det syns att människor bryr sig så mycket att de har lagt ner extra energi på något. Dock vet 
hon inte om just Street tjänar på att förstärka sina teman då det kanske istället stöter bort dem 
som inte är så intresserade. Hon har ett förslag på tema och det är ”ung design vecka” då man 
lockar dit studenter från konst- och designskolor runt om i Stockholm. Jag tror att M själv 
skulle uppskatta förstärkta teman men att hon inte är säker på att alla skulle göra det. Sedan 
uppfattar jag att hon vill ha ännu större variation på teman eftersom hon tipsar om nya sådana. 
Jag personligen tror inte att genomarbetade koncept skrämmer bort besökare utan snarare 
tvärtom, eftersom det är som M säger att ett synligt engagemang visar att företaget bryr sig 
om att det ska vara bra. Även om det inte är ett tema som attraherar i vanliga fall blir det 
intressant att se hur Street i detta fall har beslutat sig för att framhäva det. Tema och koncept 
handlar om att producenten genomtänkt skapat en miljö och strävar efter en 
helhetsupplevelse. Pine och Gilmore (1999) anser att det handlar om att skapa förutsättningar 
för upplevelser utifrån alla fyra fält i deras modell upplevelsefälten för att resultatet ska kunna 
bli just en helhetsupplevelse. Algotsson och Daal (2007) diskuterar helhetsupplevelser även 
dem om och hävdar att företag bör lägga stor vikt vid att skapa så fulländade upplevelser som 
möjligt. Andra förslag M har gällande design är att Street borde satsa på att arrangera något i 
sina lokaler under modeveckan, t.ex. erbjuda små designers att visa upp sig, förslagsvis 
designers som säljer sina produkter på Tjallamalla. Hon tycker att lokalen är perfekt för att 
smälla upp en stor catwalk. Jag tolkar att M menar att de skulle kunna flyta med mer på de 
stora event som händer under året i Stockholm, och att modeveckan bara är ett förslag.  
 
K skulle vilja att de har vernissage på Street, antingen konstutställningar eller 
fotoutställningar då hon anser att det är en mycket bra utställningslokal. Ytterligare skulle hon 
vilja se mer performance, dans och alla möjliga kulturyttringar. Jag tolkar att K vill att de ska 
arrangera mer event i lokalen när det inte är marknad, antingen med Street som avsändare 
eller någon extern producent. Hon vill att de ska nyttja lokalen även på veckodagar så att det 
alltid händer något där. 
 
PK föreslår att de skulle kunna satsa på olika musikteman varje vecka vilket jag tolkar som att 
hon vill ha mer musik och mer variation i musiken som spelas. C tycker att det hittills är 
smyckemarknaderna och julmarknaderna som har varit bäst men hon gillar även idén med 
Ord och Text-marknad. Hon berättar att hon har haft mycket höga förväntningar på de 
marknaderna men att de enbart varit en besvikelse. Alla upplevelser är individuella, vilket 
diskuteras i kapitel 1.2, och formas inom besökaren. Upplevelseprodukten upplevs olika 
beroende på konsumentens tidigare erfarenheter och förväntningar. (Mossberg, 2003; 
Wahlström, 2002; Pine & Gilmore, 1999) Det kan därmed vara förödande att lova för mycket 
då besvikelsen hos besökarna kan bli stor om man bygger upp för stora förväntningar hos 
besökarna. Dock kan man aldrig veta vad besökarna har för tidigare erfarenheter. Vidare har 
C förstått att de så kallade blandmarknaderna inte går lika bra som temamarknaderna. Hon 
tror att de skulle kunna göra det om marknaderna hade ett lite mer spännande namn. 
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Smyckemarknaderna och julmarknaderna är två av de mest populära tematiseringarna och 
därmed är de ganska folktäta. Anledningen till att hon besöker dem beror på att hon älskar 
smycken och för att det finns humor i en tradition som julen. Jag uppfattar även att hon gillar 
när det är mycket folk. Inte så mycket att man inte kommer fram men tillräckligt mycket för 
att det ska kännas välbesökt. Det hon säger är att hon uppskattar temamarknader mest för att 
de har en tydlig profil gentemot de blandade marknaderna. Med profilering kommer 
svårigheten med att göra det tydligt vad besökarna kan förvänta sig. Ord och Text-marknaden 
är ett bra exempel på ett otydligt tema där man inte via en tradition eller en uppenbart 
kommersiell koppling får någonting gratis, till skillnad från t.ex. Jul- och 
Smyckemarknaderna.  
 
S säger att hon skulle vilja se inslag av flera kulturer på Street och då inte bara under ett 
speciellt tema utan jämt. Hon önskar att det alltid var en salig blandning av 
marknadsutställare och att de i fortsättningen skippar temamarknader. I en sådan situation 
skulle inga utställare behöva exkluderas för att deras produkter inte passar temat utan alla 
skulle alltid passa in. Ett annat önskemål hon har är att det alltid skulle finnas ett utbud av 
ekologiska grönsaker. Jag upplever att S med sina uttalanden visar att hon tänker på 
människorna i första hand. Hon vill att alla ska passa in och att ingen ska känna sig 
exkluderad. Men hon tänker även på miljön då hon önskar ett utbud av ekologiska grönsaker. 
K hävdar att det alltid ser likadant ut på Street oavsett tema och önskar att de skulle bli bättre 
på att förmedla dessa. Hon säger att hon vill bli överraskad. Jag anser att K genomgående 
uttrycker sig som en besviken gäst som tröttnat på Street, ett ställe hon tidigare tyckte om. 
Hon har känt sig besviken de senaste gångerna hon besökt Street och nu har hon kommit på 
att hon faktiskt inte behöver gå dit. Schmitt (1999) menar att det handlar om att skapa en 
miljö som i största möjliga mån framkallar de reaktioner man som producent strävar efter. Det 
har Street inte lyckats med i detta fall. 
 
C menar att de borde försöka variera flödet i lokalen så att det inte alltid handlar om att gå 
samma runda och ger flera förslag på hur man skulle kunna variera sig. Hon menar att när hon 
är på Camden markets, som är väldigt mycket större, lyckas de förmedla en sammanhållande 
marknad vilket de inte gör på Street. Hon anser att Street borde inspireras mer av dem. P 
säger indirekt att de skulle kunna vara lite tydligare med att det är marknad även inomhus, i 
nuläget har hon lärt sig så är fallet men det kanske inte är självklart för en 
förstagångsbesökare. M och S säger båda att det är ostrukturerat på den övre delen (se figur 7) 
och som jag förstår det tycker dem att flödet skulle gynnas av en annan logistik men även av 
en glesare möblering av marknadsplatserna. Det som samtliga i detta stycke talar om är flödet, 
några berör det i lokalen men medan andra berör flödet mellan inomhus och utomhus. 
 
V har många idéer om hur Street skulle kunna utöka sitt utbud med aktiviteter på marknaderna 
och jag får känslan av att han tänkt på ämnet flera gånger förut. Det första han tar upp är att 
han skulle vilja ha mer workshops av olika slag, men vidare föreslår han att det skulle kunna 
finnas någon spelfunktion, möjlighet att måla och rita även för vuxna eller 
improvisationsteater. Ytterligare idéer är videokonst, filmvisning av kortfilmer och han 
berättar att han funderade på att upprätta en filmredigeringsstation de gånger han själv var 
marknadsutställare på Street. Han tror dock inte att besökarna behöver delta aktivt för att 
känna att det är kreativt utan bara att det händer saker livar upp. Slutligen så skulle han tycka 
att det var trevligt med ett litet bibliotek där man kan ta en paus och läsa en bok. Jag tolkar att 
han menar med alla sina förslag att det finns enorma möjligheter i en lokal som är så flexibel. 
Jag tror dock att det även handlar om att han vill ha en mer kreativ miljö överhuvudtaget nere 
på Street. Kanske inte för att delta så mycket själv men för att få inputs. Det han också säger 
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är att kreativitet föder kreativitet och att om någon börjar kommer andra följa efter. Becker 
m.fl. (2001) diskuterar detta med aktiviteter och menar att arrangemang av olika slag livar 
upp och drar till sig människor. C pratar också att hon skulle vilja ha en liten hörna där man 
kan sitta ner och samla kraft, titta på grejerna man köpt, bläddra i böcker eller prata med t.ex. 
en trädgårdsexpert (gäller Odlingsmarknad). Hon tycker att Street först och främst bör satsa 
på att hitta utrymme för besökare att stanna kvar, att kunna sitta ner och samla kraft för att ta 
ett varv till. I nuläget finns det ingen sådan plats vilket resulterar i att hon själv inte stannar 
speciellt länge per gång. Jag upplever att C skulle vilja stanna längre på vissa marknader om 
det fanns utrymme för att sätta sig ner och ta det lugnt på ett ställe som inte är cafét. En icke-
kommersiell plats vars syfte enbart är att besökarna ska kunna vila en stund.  
 
F och S efterfrågar mer musikuppträdanden både på marknader men också andra dagar 
eftersom det absolut skulle vara en anledning till att åka dit. Dock säger F att det kan vara 
smart att boka in ett mer välkänt band som dragplåster då det skulle öka besöksantalet. S 
tycker att det skulle vara roligt med battle av olika slag. Hon anser att musik är något som gör 
människor glada vilket är en god anledning till att satsa mer på det. Ytterligare förslag på 
event hon har är poesi och magdans samt att de skulle kunna ha vattenpipor för uthyrning. PK 
har även hon sagt att hon gillar musikuppträdanden men säger att de på en marknad snarare 
fungerar som stämningshöjande än som underhållning. Hon menar att hon aldrig skulle sitta 
ner och lyssna på musiken under en marknad men hon lyssnar på den och mår bra av den. 
Musikuppträdanden är uppenbarligen något som besökarna upplever att det inte finns 
tillräckligt av. Därför skulle de vilja se mer av sådana både under marknader och under andra 
kvällar. L vill även hon ha mer uppträdanden av olika slag men hon tycker också att de borde 
inleda något slags samarbete med badhuset som också ligger längs Hornstulls Strand. Detta 
för att skapa en helhet och visa att den här platsen har allt. F går en keramikkurs och har en 
idé om att de skulle upprätta en liten keramikverkstad med att prova på drejning samtidigt 
som de säljer sina verk. Det har varit väldigt intressant att ta del av samtliga informanters 
idéer om förslag till aktiviteter på marknaderna, deras personligheter och yrken har tydligt 
kommit fram i förslagen. 
 

4.3.2 Utställarna och deras utbud 
På alla designmarknader är det ett visst antal utställare som anmält intresse att sälja sina 
produkter, varje utställare får en marknadsplats som de själva utsmyckar. Marknadsplatserna 
är uppbyggda av stålgaller som sitter ihop och bildar rektangulära platser med tillhörande 
bord och stol. Street har ingenting med inredningen av dessa platser att göra. Dock 
rekommenderar de att varje utställare ska göra sin marknadsplats så attraktiv som möjligt. 
Under denna rubrik redogör jag för vad informanterna tycker om utseendet på 
marknadsplasterna idag, hur Street kan inspirera utställarna att göra finare marknadsplatser, 
om Street bör ställa krav på marknadsutställarna samt vad de tycker om utbudet på 
marknaderna.  
 
Marknadsplatserna 
V tycker att Street borde erbjuda utställarna lite hjälp med att utsmycka sin marknadsplats då 
han anser att det kan vara svårt för en del att veta hur de gör sin plats mer attraktiv. Sedan 
kanske de inte ställer ut speciellt ofta eller känner att det handlar om en så kort tid och därför 
inte vill ägna en massa tid åt att smycka sin plats. V menar därför att Street skulle kunna 
införskaffa en del rekvisita som utställarna sedan får ta del av. Med rekvisita menar han tyger, 
tygdraperingar och annat som skulle bidra till att utställarna lättare kunde exponera sina 
produkter. Han säger att det är viktigt att försöka dölja sådant som är tråkigt och tror att ett 
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förråd med rekvisita skulle främja marknaderna på sikt och därför vara en investering. Ett 
alternativ till detta är att Street erbjuder utsmyckning som en konsulttjänst vilket innebär att 
utställarna får sin plats inredd för några hundralappar. 
 
C tycker att stålgallren och borden som varje marknadsplats består av kräver jättemycket av 
både utställare och besökare. Hon säger att det är en otroligt stor variation på utställarnas 
proffsighet att utsmycka sina platser och att det därför blir ojämnt på marknaderna. Samtidigt 
förklarar hon att det är svårt att bygga en monter. Det krävs mycket engagemang från 
utställaren samt att det kostar pengar. Därför hävdar hon att Street måste sätta ramen på ett 
bättre sätt så att det inte bara ligger på utställarnas ansvar om det blir en spännande marknad 
eller inte. I nuläget tycker hon att för mycket ansvar läggs på utställarna och att det är dem 
som skapar atmosfären inte Street. 
 
M och L tycker inte att Street kan ställa krav på utställarna gällande hur de ska utsmycka sina 
marknadsplatser utan att det måste finnas en frihet gentemot utställarna och hur de vill sälja 
sina produkter. Samtidigt säger M att hon associerar marknadsplatserna som de är nu till när 
hon var liten och sålde bullar utanför Ica och de bara lade en wettexduk på ett bord. Hon tror 
att det kan bero på stålgallren och att marknadsplatserna oftast ramas in endast av ett svart 
eller vitt bomullstyg. Hon menar att om man fick marknadsplatserna att kännas mer genuina 
och mer arbetade skulle det bli en stor skillnad, det skulle kunna lösas med fler fasta platser 
vilka utställarna kan ha under en lång tid och inte behöver plocka ner mellan varje marknad. L 
tycker ändå att stålgallren fungerar som avdelare till marknadsplatserna men tycker att allt 
behöver struktureras upp lite och att det ska kännas mer i ordning. K och P tycker att 
marknadsplatserna är bra i de flesta fall, P säger ytterligare att utställarna klart och tydligt 
visar vad de har inom sin marknadsplats. 
 
Utbud 
V anser att det var tuffare krav på dem som ställde ut innan än vad det är idag. I nuläget tycker 
han att det är en ganska blandad kompott av utbud med ett visst övertag av konsthantverk, han 
berättar att det är mycket fina ullprodukter och liknande. Dock känner han inte att det utbudet 
passar honom och hans målgrupp utan han är mer intresserad av litteratur, film och second 
hand-kläder och saker. Han tycker att det som säljs har sjunkit lite i kvalitet när det gäller 
utbud på kreativa saker, utifrån det han vill se. Han förklarar att det var mer vågade grejer 
innan medan det nu är mer hantverk och hemslöjd. Samtidigt har det blivit mer outlet-
försäljning och klädmässor. Sammanfattningsvis säger han att det har blivit färre konstnärer 
men fler klädtillverkare. Trots detta får han fortfarande ett juste helhetsintryck på 
marknaderna. 
 
K tycker att hemslöjd inte passar in överhuvudtaget på Street utan tycker att de bör ”[…] 
tänka lite mer Urban Outfitters (butik med ett stort utbud av kläder, accessoarer, inredning, 
böcker m.m.) (Urban Outfitters, 2008) för att kännas lite mer i tiden.”. Hon menar inte att det 
ska bli som Urban Outfitters men att de bör inspireras av dem. Hon berättar att hon många 
gånger har tänkt på att det är alldeles för mycket hemslöjd och hävdar att den publiken ändå 
inte finns där och kommer heller aldrig komma dit. PK har en helt annan åsikt och säger att 
det hon gillar bäst är hemslöjd och då främst stickat. Annars gillar hon ätbara produkter såsom 
fisk, kakor och annat smått och gott. Hon säger att även om hon bara promenerar förbi och 
inte är där för att gå på marknad brukar hon alltid köpa något att äta t.ex. brända mandlar eller 
liknande. Julmarknaderna är hennes absoluta favorit eftersom det är mycket hemmagjorda 
grejer, på sommaren är det mest krims krams, anser hon.  
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M tycker att de borde satsa på ett mer vågat utbud, ungefär som Brick Lane i London. Där 
blommar det varje söndag upp men till skillnad från Street är det mycket konstutövare av 
olika slag med i regel högre klass på sitt utbud. F säger att hon gillar julmarknaden men 
samtidigt skulle hon aldrig gå på mer än en per säsong då de har alldeles för lika utbud. 
Istället går hon året efter igen. Hon var dock lite besviken på julmarknaden 2007 då hon 
tyckte att den var mycket glesare än året innan. Hon säger att hon kanske skulle besöka Street 
mer ofta överlag om hon kände att det var större variation på utställarna,  
 

[…] det finns ju ingen anledning att gå till ett ställe som är likadant en vecka senare liksom. 
Men om det varieras skulle man kanske kunna göra det, som vilken affär som helst. Jag går ju 
och handlar kläder varje månad liksom, det skulle jag ju lika gärna kunna komma hit och göra. 

 
P, S och C lockas mycket av smycken men P säger att det gärna får vara en uppblandning av 
andra saker också. C tycker att Street överhuvudtaget bör titta över innehållet på sina 
marknader, hon tycker t.ex. att både musik och film är underrepresenterat och anser att fler 
bitar från kultur och nöjesliv borde rymmas på Street. Hon tycker att det är viktigt att få en 
bra variation på utställarna men även att man känner av ett engagemang från Streets sida. Är 
det någon del som känns trist smittar det av sig på allt och alla. S tycker även hon att musik 
borde vara mer representerat då hon älskar musik av alla de slag. Det enda i musikväg hon har 
sett är en person som står och säljer skivor ibland. I övrigt gillar hon att köpa färgglada 
kläder, second hand-kläder och lite kitsch. Hon gillar även att titta på alla nya unga designers 
och deras verk. Det är något som PK också tar upp, att det är intressant med alla unga 
designers. 
 
M tycker även hon att det är roligt med kläder och gillar att det är lite alternativt och inte så 
kommersiellt på Street. Hon berättar vidare att hon gillar när det är designers som gör sina 
egna grejer men det får inte se för hemmagjort ut och inte heller kännas massproducerat som 
om en tv-shop försäljare skulle stå med mikrofon och basunera ut och demonstrera hur man 
skär grönsaker på bästa sätt. Efter en stund säger hon dock att det inte skulle vara kul om det 
bara såldes kläder även om hon gillar det för det är också variationen av saker hon gillar ”[…] 
man skulle kunna kolla på smycken och väskor och någon liten kjol och sedan kanske typ 
någon som står och säljer sina cd-skivor […]”. F tycker att det är roligt med kläder och 
inredningsdetaljer och tycker att en kombination av allt är det ultimata. 
 
Analys 
Ingen av informanterna tycker att man kan ställa krav på marknadsutställarna gällande hur de 
inreder sina marknadsplatser, men det är ändå många som tycker att Street skulle kunna öka 
förutsättningarna för dem att göra ett bättre jobb. V föreslår att verksamheten borde 
införskaffa en del rekvisita för utställarna att ta del av eller eventuellt erbjuda någon slags 
konsulttjänst där de får hjälp med att inreda. C tycker att Street lägger för stort ansvar på 
utställarna eftersom det krävs ganska mycket jobb för att få platsen attraktiv. Hon säger att de 
bör arbeta mer med miljön runt omkring, så att alla smälter in. I nuläget är det en otroligt stor 
variation på utställarnas proffsighet att utsmycka sina platser. Street borde sätta ramen på ett 
bättre sätt för att inte allt ansvar ska ligga på marknadsutställarna. Här återkommer 
diskussionen kring en röd tråd som Mossberg (2003) också för gällande utformningen av ett 
upplevelserum. M säger att om de fick marknadsplatserna att kännas mer genuina och 
arbetade skulle det bli en stor skillnad. Hon säger att fler fasta marknadsplatser skulle kunna 
lösa ett sådant problem för då skulle deltagarna inte behöva inreda och göra fint inför varje 
marknad. Trots att ingen av informanterna tycker att man kan ställa krav på utställarna är det 
flera av dem som ändå verkar tycka att det inte skulle skada om marknadsplatserna blev lite 
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lounge 

mer spännande. De tycker att Street kan försöka inspirera utställarna genom att föregå med 
gott exempel och smycka lokalen mer. 
 
V och K tycker att det är för mycket konsthantverk och hemslöjd. K menar att de borde 
inspireras mer av Urban Outfitters. Det är en butik med ett stort utbud av kläder, accessoarer, 
inredning m.m. (Urban Outfitters, 2008) vilket måste betyda att hon vill ha en större variation 
på utbudet än vad det är idag. V tycker att de hade mer vågade grejer innan samtidigt som han 
tycker att det är kul att de satsat lite mer på outlet-försäljning. Jag anser inte att han menar att 
det blivit sämre men att han skulle vilja blanda ut dagens utbud med lite mer vågade grejer 
som det var innan. 
 
PK har en helt annan åsikt då hon gillar hemslöjd bäst vilket betyder att det visst finns 
besökare som gillar det utbudet. Hon anser att Street snarare ska blanda upp mer än att 
utesluta den genren. M är inne på lite samma spår som V och vill att det ska bli lite mer 
vågade grejer, ungefär som det är på Brick Lane i London, säger hon. Hon berättar att det 
varje söndag blommar upp och till skillnad från Street är det en mycket konstutövare där med 
i regel högre klass på sitt utbud. F säger att hon skulle besöka Street oftare om det vore så att 
det var lite större variation på sakerna som säljs. Hon har tidigare berättat att hon inte brukar 
besöka Street speciellt ofta men trots det tycker hon att utbudet inte är tillräckligt 
variationsrikt. Det är också flera informanter som har nämnt att utbudet av film och musik 
inte är så stort som de önskar.  
 
Det jag kan utläsa från samtliga informanters svar gällande utbud så vill alla ha en större 
variation på både utställare och produkter överlag även om de i slutänden har olika smak. 
Onekligen borde därför blandmarknaderna vara mycket mer populära än vad de faktiskt är.  
 

4.3.3 Street Café och Bistro Street 
Street Café ligger ungefär i mitten av marknadslokalen (se figur 8) och möblerar alltid med 
sittplatser inom ellipsen på översiktskartan nedan. På samma sätt som marknaderna varierar i 
storlek så varierar cafédelen storleksmässigt. Dock blir det en mindre cafédel om marknaden 
är stor och tvärtom då det finns ett begränsat utrymme. Street Café serverar hembakat 
kaffebröd och lättare rätter förberedda i restaurangen. Både cafét och restaurangen följer 
devisen ”ju kortare avstånd desto bättre smak”. Bistro Street är namnet på restaurangen och 
den renoverades under december och januari 2007/2008. De serverar mat efter svensk-fransk 
tradition och varierar menyn efter säsongens råvaror vilka beställs från lokala eller regionala 
bönder och odlare. Samtliga producenter jobbar ekologiskt eller biodynamiskt. Bistro Street 
är öppet alla dagar i veckan och huserar i den ena änden av lokalen, se cirkeln på 
översiktskartan nedan. (Street, 2008) Loungen är en del som är inredd med second hand-
möbler och som på vardagar tillhör restaurangen där den fungerar som en cafédel men under 
marknadshelgerna tillhör loungen istället den pågående marknaden.  
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Figur 8. Planlösning över Streets lokal där café och restaurang är synliggjorda. Källa: Street (2008) 
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Street Café 
M tycker att Street borde flytta på cafét in mot toaletterna då hon menar att det i nuläget 
skymmer potentiellt ljusinsläpp och utsikten mot vattnet som är så fin. Hon anser att detta inte 
borde vara speciellt svårt att ordna. I övrigt tycker hon inte att det i nuläget är speciellt trevligt 
att sitta och fika precis i mitten av allting. Hon känner att hon inte får någon ro med alla 
människor som springer omkring och menar att det nästan känns som om man sitter i vägen. 
Hon anser att det är svårt att föra en konversation och att det oftast slutar med att man bara 
sitter och stirrar på folk ”Om man väl sätter sig och fikar kanske man vill sitta mer ifred än 
mitt i hela havet liksom.”. Det är bättre på sommaren, anser hon, då man kan sitta utomhus 
och menar att under resten av året sitter man inne mest för att man måste. Hon tror att hon 
säkert skulle besöka cafét oftare som fristående mål, om det blev mysigare. Då skulle det inte 
spela någon roll vad det var som hände i resten av lokalen. Slutligen säger hon att det ibland 
finns väldigt få sittplatser och att de blir upptagna snabbt. 
 
En som håller med M om att det inte är ett speciellt trevligt café är K som till och med tycker 
att borden, stolarna, uppsättningen och färgerna är supertrist. Hon menar dessutom att 
cafédelen ofta är ganska stökig med bord och stolar som står i oordning och med smulor, 
skräp och disk på borden. C menar precis som M att man inte kan sitta och ta en fika i lugn 
och ro. Enligt henne handlar det om att det finns för få sittplatser och att det därför alltid är 
någon som står och väntar på att få sitta ner. Det blir dock annorlunda när det är fint väder för 
då kan man sitta lite överallt. C och V menar båda att Street Café har ett bra utbud och gillar 
att de bakar allt själva. V förklarar vidare att han inte tycker att trängseln är något stort 
problem. Han menar att alla människor måste tillåtas vara på en plats och dessutom är mycket 
folk en positiv faktor som visar på att stället är värt att besöka. Han säger att det ibland kan 
vara svårt att hitta någonstans att sitta ner men samtidigt hävdar han att det skulle behövas en 
yta på 200 kvadrat för att täcka en välbesökt lördag. 
 
Bistro Street 
L tar upp att det är en enorm kontrast mellan restaurangen och Street i övrigt och menar att 
restaurangen lika gärna skulle kunna ligga på Östermalm. Hon säger att de olika delarna 
därför signalerar helt olika saker till sin målgrupp och att de bör satsa på att förstärka även 
marknadsdelen så att de båda delarna är starka, fast på olika sätt. Som förslag säger hon att de 
skulle kunna tänka på rummen som offentligt respektive privat och att jobba med attribut som 
förstärker det. Restaurangen fungerar redan nu som ett offentligt rum medan marknadsdelen 
skulle behöva en del jobb för att uppfattas privat: 
 

[…] folk som går in där (restaurangen) och äter kanske känner att vi har pengar. Vi kan äta 
här, vad bra vi är. Men folk som kommer in i ett sådant här (loungen/marknadslokalen) mer 
privat rum, kanske känner att vad häftiga vi är för att vi har hittat det här stället och för att, ja 
för att vi kan hänga i det här privata rummet liksom. 

 
Hon säger att det i viss mån redan signalerar offentligt rum och privat rum men att det känns 
spontant, som att det bara råkat bli så, snarare än att det är meningen. 
 
S tycker även hon att restaurangen signalerar något helt annat än marknadsdelen fast till 
skillnad från L så anser hon att en flashig restaurang inte borde finnas nere på Street 
överhuvudtaget. Hon menar att man ändå går någon annan stans om målet är en fin 
restaurang. Nere på Street vill hon hänga och efterlyser därför mer servering ute och alternativ 
till Streets restaurang och café så att det blir konkurrens på området. Det har enligt henne 
blivit väldigt dyrt även i cafét och att det bara kan vara det så länge ingen annan än Streets 
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egen verksamhet serverar mat. Det finns marknadsförsäljare som har kakor och ekologiska 
grejer men varm mat finns bara i cafét och restaurangen. Hon jämför med Camden lock 
market där det finns försäljning av mat och dryck lite överallt. På lördagar och söndagar 
serverar de brunch i Bistro Street vilket hon tycker är jättebra men hon skulle aldrig betala för 
det eftersom priserna är för höga (brunch: 145 kr, genomsnitt varmrätt: 205 kr). Detta innebär 
att hon alla gånger väljer ett annat alternativ än Street när det handlar om mat och dryck. F 
tycker också att idén med brunch är bra och har varit sugen på att testa den men det har ännu 
inte blivit av vilket hon tror beror mycket på att det är för dyrt. Förutom brunchen tycker hon 
inte att restaurangens meny lockar speciellt mycket. 
 
Loungen 
V tycker han att loungen är ett välkommet tillskott på Street och menar att den har öppnat upp 
lite mellan marknadsdelen och restaurangen. Tidigare var det, enligt honom, två helt skilda 
delar som inte hade något med varandra att göra. Dock tycker han att det är synd att loungen 
inte är öppen på kvällarna för som det är nu finns det ingen direkt bardel i restaurangen. Han 
berättar att man kan sitta i restaurangen men att det inte känns så lockande. Han efterlyser att 
kunna umgås på Street på kvällarna utan att nödvändigtvis behöva äta middag; att kanske 
kunna ta en öl och lyssna på musik med sina vänner. Som det är nu ser han ingen anledning 
till att gå till Street en kväll och menar att är det något som händer där en kväll är det slutna 
event som allmänheten inte är välkomna på. PK menar att det inte händer något speciellt på 
Street förutom vissa helger utan det är bara restaurangen som är öppen. 
 
Analys 
Även om det är delade meningar informanterna emellan så upplever jag att en genomgående 
negativ bild ges av café och restaurang. M tycker att Street bör flytta cafét in i lokalen. Som 
cafét är placerat nu skymmer det mycket potentiellt ljusinsläpp vilket är synd, tycker hon. 
Ytterligare önskar hon att cafémöblerna var placerade någon annan stans än mitt i lokalen. 
Hon tycker att det känns som om man sitter i vägen som det är möblerat nu. Hon anser att det 
absolut bästa är när man även kan sitta utomhus eftersom man då kan titta på folk och fika 
utan att känna sig översprungen. Skulle det ske förändringar med cafét tror hon att hon skulle 
besöka Street Café oftare som ett fristående mål, oberoende vad det är för marknad. Mossberg 
(2003) menar att många företag bara fokuserar på de tillfälliga erbjudandena, i detta fall 
marknaderna, men hävdar att omgivningen spelar störst roll när en besökare stannar länge på 
en plats. Vidare anser hon att har verksamheten ett trevligt café är det troligt att besökaren 
stannar kvar efter det tillfälliga och fortsätter socialisera och konsumera. K håller med M om 
att det inte är ett mysigt café. Hon anser att det är stökigt samt att de inte håller efter det. 
Ytterligare kommentarer är att det är för få sittplatser. Dock tycker flera informanter att 
utbudet i cafét är bra och de uppskattar att allt är hembakat. Överlag har besökarna inte 
speciellt många positiva kommentarer gällande cafét. Jag upplever att besökarna vill kunna 
sitta ner och titta på folk men ändå känna att de sitter lite ifred vilket man inte gör om 
möbleringen är precis i mitten. Jag tolkar dock att det är relativt enkla förändringar som 
behöver göras för att besökarna ska bli mer nöjda då de nämner att det finns för få sittplatser 
och att de som finns inte efterhålls.  
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Bild 15. Café   Bild 16. Cafémöbler 
 
L säger att det är en enorm kontrast mellan restaurangen och resten av Street, hon menar att 
den lika gärna kunde ligga på Östermalm. Hon hävdar att det syns tydligt att det lagts mycket 
mer pengar på restaurangen än någon annan del. S reagerar också på restaurangen och tycker 
att den sänder ut helt fel budskap. Hon menar att vill man gå till en fin restaurang går man 
ändå inte till Street så hon förstår inte varför den är där. V är den enda som säger något 
positivt om restaurangen vilket är den trevliga miljön. Inte heller restaurangen får något bra 
betyg av informanterna då de tycker den har för höga priser, för flashig framtoning och att den 
därför känns malplacerad. Jag tror att anledningen att så många reagerar på restaurangen är att 
den bryter väldigt mycket stilmässigt från marknadslokalen som Street är mest känd för. I 
slutänden behöver det inte vara något negativt men jag tror att de måste visa att de även bryr 
sig om den resterande delen så att den inte känns bortglömd. 
 
Loungen är ett välkommet tillskott, säger V, och menar att den är en bra början till att förena 
restaurangen och marknadslokalen. Tidigare var det två helt skilda delar som inte hade med 
varandra att göra. Han tycker dock att det är synd att den inte är öppen på kvällarna då han 
saknar en bardel. Det V saknar är ett ställe att gå till för att lyssna på musik, umgås med 
vänner och ta en öl, att Street erbjuder ett alternativ till att äta middag. Han tycker därför att 
Loungen skulle fungera jättebra som ett komplement till restaurangen. 
 

4.3.4 Handla vs. Hänga 
Vad gör egentligen besökarna på Street? Går de främst dit för att shoppa och besöka 
marknadsplatserna eller går de dit för att fika och umgås med sina vänner i en trivsam miljö? 
Under denna rubrik redovisar jag vad informanterna faktiskt gör när de är på Street, hur läge 
de stannar vid varje tillfälle, om de tycker att det är en shoppingvänlig miljö, hur ofta de är 
där och om de går dit själva eller i sällskap med andra. 
 
L tycker att känslan hon får på Street är att det inte riktigt är handel det är fråga om utan att 
hänga med kompisar. Det är många som springer runt och ger sken av de shoppar men hon 
frågar sig om de verkligen gör det. M menar att när det inte är någon specifik marknad så 
brukar det resultera i att hon går direkt till killen med second hand-möbler från 50-talet (en av 
utställarna som hade fast plats hösten 2007), tar en fika och sedan går därifrån. Vanligtvis 
brukar hon vara där på söndagar. Då blir besöket en kombination av att ta en promenad, gå till 
Street och ta en fika. Hon tror att det beror på att hon bor så nära. Under sommaren 2007 var 
hon där nästan varannan helg. Hon gillar att ta dit människor som är på besök i Stockholm då 
hon aldrig skulle sätta sin fot i de centrala delarna under en helg då det enligt henne är 
hysteriskt. På Street är det istället soft, lite att titta på och lagom med folk. Hon tror att många 
gillar att gå till Street endast för att köpa en kaffe och sitta ner i en kvart, tjugo minuter för att 
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sedan fortsätta vidare. M har tidigare berättat att hon gillar när det säljs kläder på Street men 
samtidigt säger hon att hon inte kan minnas en enda gång när hon har provat ett plagg utan 
hon går på känsla. Hon känner inte att det funnits någon möjlighet att prova kläder om man nu 
velat det. Dock säger hon att det inte stört henne så mycket. 
 
K berättar att hon under hösten 2007 var på Street nästan varannan vecka men att hon numer 
aktivt väljer bort att gå dit, dels för att hon inte längre bor i området och dels att det inte känns 
så kul längre. F menar också att hon besökte Street mycket mer frekvent när hon bodde i 
närheten, då var det lätt att gå förbi och ta en fika. Nu åker hon på julmarknaden i första hand. 
Men hon tror att Hornstull skulle kunna bli välbesökt som Götgatan eller området kring 
Nytorget. Dit åker folk från hela stan trots att det kan kännas lite avsides. F menar att vill man 
åka till ett ställe gör man det och Street är egentligen ganska lättillgängligt.  
 
V pratar även han om att han besöker Street oftare nu när han bor och jobbar i närheten. Nu 
går han gärna ner dit, ”[…] på somrarna går jag ofta ner till Street här på lunchen t.ex. och 
lägger mig på bryggan och käkar en sådan här takeaway sushi och tar en folköl liksom.”. Han 
gillar även att sätta sig inomhus och äta lunch i en av sofforna. Då tar han men sig sin dator 
och passar på att jobba på samma gång ”Just det där flexibla, att det blir lite fritidsgård över 
det, att man kan komma in då, det tycker jag är jätteskönt här, att det finns tillgängligt.”. Han 
tror att besökarna som är på Street mer sällan är aktiva besökare och är där för marknaderna 
medan besökare som han själv som är där ganska ofta är mer passiva och mest kommer dit för 
att hänga eftersom de gillar miljön. Han tror också att många som går till Street går runt lite, 
fikar och kollar men utan någon bestämd målsättning. Därför tror han att det är väldigt 
spontana inköp som sker där. Han säger att det är en positiv syn att se folk sitta ner och 
slappna av i möblerna, det blir att besökarna umgås på ett annat sätt, det blir Street chillin´. 
Att se andra sitta ner och ta det lugnt tror han omedvetet förmedlas vidare till resten av 
besökarna och skapar en lugnare stämning överlag. Det absolut viktigaste säger V är trots allt 
att alla besökare lämnar lokalerna med en positiv attityd så att alla som varit där en gång 
kommer tillbaka säger han. 
 
P berättar att hon brukar fika eller äta när hon är där och ett besök brukar vara mellan två och 
tre timmar. Efter att hon är klar med marknaden tycker hon om att sätta sig nere vid vattnet 
och bara vara. Hon brukar oftast besöka Street själv då hon inte känner någon som gillar det 
lika mycket som hon gör. Street är även ett ställe hon tar med gäster till eftersom hon tycker 
om att visa hur fint och mysigt det är där. För henne finns inget dåligt väder när det gäller 
Street utan har hon bestämt sig för att gå på en marknad gör hon det oavsett väder. C förstår 
sig inte på dem som orkar gå dit med barnvagn då det är helt fruktansvärt, ”[…] de måste 
verkligen vara intresserade”. Hon är aldrig där speciellt länge vare sig hon är där själv eller 
tillsammans med någon. Egentligen skulle hon kunna tänka sig att stanna längre om det fanns 
utrymme för att ta en paus och samla kraft. Hon tror att ett event, t.ex. något 
musikuppträdande, skulle kunna få henne att ta den där pausen som gör att hon orkar gå ett 
varv till. PK tycker även hon om att ta med sig gäster till Street och hon brukar nästan alltid 
handla något när hon är där och hon tar alltid en fika. 
 
Analys 
L säger att det inte känns som att det är handel det är frågan om på Street, utan i första hand 
att hänga med vänner. Hon säger att det kanske ser ut som om folk springer omkring och 
shoppar, men hon frågar sig om de verkligen gör det. M säger att hon vanligtvis brukar vara 
där på söndagar och att det då blir en kombination mellan att ta en promenad, ta en fika och 
gå ett varv på Street. Hon tycker också att det är ett bra ställe att gå till när hon har gäster 
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hemma. Överlag tror hon att det är ganska mycket folk som gillar att komma till Street enbart 
för att ta en kaffe och sätta sig ner i tjugo minuter, för att sedan gå vidare utan att besöka 
marknaden. 
 
Både K och F har tidigare bott i närheten av Street men flyttat därifrån, de säger båda att det 
inte alls känns lika naturligt att gå dit längre. Dock säger F att människor åker till Götgatan 
och trakterna runt nytorget från hela stan, vilket kan kännas lite off, och det innebär att 
människorna också skulle kunna åka till Street. Jag anser att Street måste ha öppet 
regelbundna tider under en längre tid så att besökarna vet att det är ett säkert kort. Sedan 
skulle det såklart underlätta om andra delar i Hornstull också började utvecklas och blomma 
upp. 
 
V har till skillnad från K och F flyttat till trakterna i närheten av Street och säger att han är en 
mycket mer frekvent besökare än innan. Han går gärna dit både på fritiden och under 
arbetstid, för att antingen arbeta, äta lunch eller hänga. Han anser att det är dem som är på 
Street mer sällan som är de aktiva besökarna och att de som är där ofta är mer passiva 
besökare som tar en kopp kaffe och hänger. Dessutom tror han att det är till största del 
spontana inköp som sker där eftersom besökarna inte vet från gång till gång vad som säljs. 
Slutligen säger han att det absolut viktigaste för Street är att se till att alla är nöjda när de går 
där ifrån. PK och P säger att de gärna tar dit gäster som är på besök i stan. De stannar relativt 
länge och brukar nästan alltid äta eller fika när de är där. PK säger dessutom att hon alltid 
brukar handla något när hon är på Street. C säger att hon aldrig är där speciellt länge men att 
hon nog egentligen skulle kunna vara det om det fanns någon stans att sitta ner och samla 
krafter, eller om det var något uppträdande av något slag att vila ögonen på en stund. 
 
Det är flera av informanterna som gärna tar med gäster till Street vilket innebär att det är en 
attraktion i Stockholm som är värd att visa. Dock verkar det som att många snarare ser det 
som ett ställe att hänga på än att shoppa på. Utifrån vad informanterna sagt tidigare tolkar jag 
att det beror på att det är för liten variation på utställarnas utbud, kanske både utställare 
emellan men även från marknad till marknad. Överlag verkar det vara många som gillar Street 
och dess miljö, även om de haft en del förändringsförslag. Därför tror jag att miljön i sig är ett 
dragplåster oberoende av marknaderna. Ytterligare verkar det till stor del handla om vart man 
bor. De av informanterna som bor nära är där ganska ofta och tvärtom. Men kanske är det 
dem som bor längre ifrån, som är de mest aktiva besökarna, de som offrar tid på att ta sig dit. 
Eventuellt är det så att restaurangens besökare till stor del är sådana som bor i Hornstull med 
omnejd medan marknadernas besökare, i alla fall de som är mest köpglada, är de som bor 
längre ifrån. I Mossbergs (2003) teori upplevelserummet är en av delarna sociala faktorer 
vilka innebär människor som befinner sig på platsen och hur de agerar mot varandra. Jag 
hävdar att dessa måste fungera bra då besökarna gärna hänger på Street. 
 
 



  63 
 

5. Konceptförslag 
Under denna del kommer jag att presentera ett förslag på koncept vilket jag utformat utifrån 
empiri och analys tillhörande de tre tematiseringarna i kapitel 4: Det fysiska och sinnliga 
upplevelserummet, Det sociala upplevelserummet samt Aktiviteternas upplevelserum. Idéerna 
som format konceptet har kommit till på något av följande tre sätt:  
 
1) det är en idé som kommer direkt ifrån någon av informanterna 
2) det är en idé som ursprungligen kommer från en av informanterna men som jag 
vidareutvecklat 
3) samma som nummer två, men istället för en vidareutveckling så har jag inspirerats till en 
helt ny idé 
 
Jag kommer att presentera konceptet i fyra olika delar där jag startar med att förklara 
ramen/den röda tråden konceptet är skapat inom. Vidare presenteras konceptet utifrån de tre 
tematiseringarna för att strukturera upp vad Street kan göra inom varje del. 
 
 

5.1 Ramverket 
Street har redan en ekologisk profil i restaurangen och med tanke på alla second hand-möbler 
i marknadslokalen anser jag att det bör vara ramen/den röda tråden som knyter samman 
verksamheten. Det är en god idé då de kan bygga vidare på något de redan har startat. För att 
förstärka profilen anser jag att de bör arbeta med återbruk, återvinning, miljövänligt och låta 
det genomsyra hela verksamheten. 
 

5.2 Det fysiska och sinnliga upplevelserummet 
Belysningen i lokalen bör ses över. Som det är idag finns både lysrörsbelysning, spotlights, 
taklampor och golvlampor men ändå upplever flera informanter att det är mörkt i lokalen. Det 
behöver inte handla om att det ska bli ljusare i lokalen utan att det är ett annat typ av ljus som 
krävs. Belysningen i en lokal ska fungera under alla årstider men även i dagsljus, solljus, 
kvällsljus och så vidare och det är en hel vetenskap i sig. För att hitta den mest optimala 
lösningen för lokalen anser jag att Street bör kontakta en ljusdesigner. De hjälper inte bara till 
med belysning utan även energiförbrukning. Det kanske visar sig att Street förbrukar mycket 
mer än vad de egentligen behöver. I ett sådant läge blir lokalen mer attraktiv samt att företaget 
sänker sin energiförbrukning. Ljusdesignern säger att hon vet att ljus både förhöjer köplust 
och rumskänsla vilket gör att jag tror att det skulle vara en riktigt bra investering som de 
tjänar på i det långa loppet. 
 
De röda plyschgardinerna är ganska murriga och är helt okej under vinterhalvåret men under 
sommarhalvåret blir de lite mörka. Rött är en färg som utstrålar värme vilket man vill ha på 
hösten och vintern men under vår och sommar kännas det som om man blir kvävd av allt det 
röda. Enligt ljusdesignern i undersökningen, är rött en färg som kommer emot en vilket gör att 
en lokal känns mindre än vad den är, och att blått istället är en avståndsfärg vilket medverkar 
till att en lokal känns större. Street skulle därmed under vinterhalvåret kunna arbeta med 
färger på det sättet, är det en väldigt stor marknad med fullsatt inomhus byter de till blå tyger 
för att det ska kännas mindre trångt. Under mindre marknader byter de tillbaka till de röda för 
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att lokalen ska kännas mindre igen. På sommarhalvåret bör de dock hitta en annan lösning. 
Uppenbarligen tycker flera av informanterna att väggarna är outnyttjade då många idéer 
handlade om hur väggarna skulle bli mer attraktiva dök. Fondväggar, väggmålningar, graffiti, 
bokblad (på någon vägg under Ord & Text marknad), oljemålningar var några av idéerna. 
Därför bör de ta bort gardinerna längs innerväggen helt under sommarhalvåret och istället 
satsa på att hänga upp saker på dem. Jag inser att det sker en viss förvaring bakom gardinerna 
på övre delen i marknadslokalen vilket kan innebära att det inte är möjligt om det inte finns 
någon annan plats att förvara det på. Dock tycker jag att samtliga idéer om vad som kan göras 
med väggarna bör funderas över då det finns många intressanta förslag i empirin. 
 
De röda plyschgardinerna består av flera tygstycken vilka är ihopsydda vilket innebär att det 
finns skarvar på baksidan av tyget. Jag tror att det är viktigt att se till att dessa skarvar är just 
på baksidan, vända bort från besökarna. På bild 4 kan vi se att det tyvärr inte är så i alla lägen, 
dock tror jag att det är en olyckig miss men för att en sådan miss inte ska ske igen tyckte jag 
att det var värt att kommentera. Alla små detaljer syns och det var verkligen något jag 
reagerade på, det ser helt enkelt slarvigt ut. 
 
Människor blir lugna och harmoniska i miljöer med kalla färger och upphetsade i miljöer med 
varma färger. Därför ska man satsa på kalla färger om man vill att kunder ska stanna länge 
och göra genomtänkta inköp. Vill man istället främja impulsköp och att besökarna stannar 
kort tid är varma färger bättre. (Mossberg, 2003) På Street vill man å ena sidan att besökarna 
ska stanna länge och känna sig lugna och bekväma i miljön, å andra sidan vill man att de ska 
handla så mycket som möjligt så att utställarna blir nöjda. Dock tror jag ändå på kalla färger, 
för även om det inte sker lika många impulsköp så stannar besökarna i lokalen under en 
längre tid. Det resulterar i fler varv bland utställarna och i slutänden blir det kanske inte så 
stor skillnad på antal inköp. Dessutom blir besökarna nöjda med sina inköp och får en positiv 
bild av Street som helhet. 
 
Om det är så att Street ska genomföra ett större projekt i lokalen t.ex. måla väggarna, sätta 
upp nya gardiner, tillverka ett konstverk eller vad som helst för att göra lokalen mer attraktiv. 
Då anser jag att de kan testa idén, som en av informanterna hade, att söka volontärer i sin 
medlemsbank. De ser till att det finns mat och dryck samt att man ger klara besked om vad 
som gäller och hur lång tid det kommer ta ungefär. 
 
I och med den röda tråden bör de ta second hand utbudet av möbler ett steg längre och även 
köpa in stolar och bord till cafét. Det skulle bidra till en helt annan känsla än 
utomhusmöblerna i plåt som står där idag. De ser inte inbjudande ut då de ser kalla, hårda och 
obekväma ut och anledningen till att besökarna sätter sig där är snarare i brist på annat, hävdar 
jag. Om Street istället skulle köpa in pinnstolar i olika varianter, både runda och fyrkantiga 
bord och kanske till och med dukar på borden. Det skulle förstärka konceptet, anser jag.  
 
Det är en god idé att alla på Street marknad och event går en husesyn och tittar på detaljer i 
lokalen. Det händer mycket som man inte noterar när det gått en tid (Ekberg, 2001), men det 
hävdar jag att man upptäcker om man tar sig tid att titta på lokalen. Nedan följer ett förslag på 
frågor man kan ställa sig när man undersöker lokalen, de är inspirerade av Ekberg (2001): 
 
Fungerar alla lampor som de ska? 
Är informationen i lokalen aktuell? 
Ser eventuella växter fräscha ut? 
Ligger det damm och skräp i hörnen? 
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Luktar det gott? 
Hur ser det ut bakom? (det är viktigt att inte bara bry sig om det man tror att kunderna ser) 
 
Eftersom Street ligger längs en strandpromenad, passerar folk förbi varje dag, marknad eller 
inte marknad. Det känns dock lite ödsligt när bara restaurangen är öppen eftersom fönstren 
som inte vetter in mot restaurangen eller loungen har nedfällda rulljalusier. Jag anser att Street 
borde tänka på sina stora fönster som skyltfönster, där de exponerar sig själva även när det 
inte är öppet. NK eller PUB-huset har gjort det till en grej att ha unika skyltfönster vilket jag 
anser att Street bör inspireras av. Nu har inte Street skyltfönster i den bemärkelsen som en 
butik har eftersom det inte finns någon plats att på golvet ställa saker men det går att skapa 
installationer i fönstren. De kan hänga upp lampor eller figurer av olika slag; låta en eller flera 
utställare inreda fönster; måla rulljalusierna, beställa fönsterdekaler osv. Det bör dock vara 
dekorationer som är lätta att ta bort, sätta tillbaka och byta ut, så att de lätt går att variera men 
även ta bort när lokalen hyrs ut. 
 
Eftersom flera informanter kommenterat att det är kallt i lokalen under vinterhalvåret anser 
jag att man bör sätta in så kallade dörrstängare, så att dörren stänger sig själv efter att någon 
passerat in eller ut. Alternativt låser man alla dubbeldörrar efter att samtliga utställare fraktat 
in sina produkter och använder bara slussen för inpassering. Med låser, menar jag för 
inpassering utifrån, av säkerhetsskäl kan man inte låsa helt utan man måste alltid kunna 
komma ut om något händer. Slussen kan dock vara lite besvärlig att ta sig in och ut genom 
med barnvagn eller rullstol. Vitsen är att det ska bli varmare inne än ute när det är kallt och 
svalare inne än ute när det är varmt.  
 
Informanterna tycker att mosaiken är fantastisk. En av dem påpekade dock att den ger 
besökarna falska förhoppningar om vad som finns inomhus och därför blir man besviken när 
man kommer in. Det fick mig att börja tänka på att det inte finns direkt någon genomarbetad 
del inomhus på Street, inget riktmärke. Streetskylten (se bild 17) som hänger på ena 
kortväggen är jättefin men den kommer tyvärr i skymundan av alla balkar och pelare. Jag 
tycker att man borde framhäva skylten och kanske skulle den bli mer synlig om man målade 
graffiti på hela den väggen eller bad en konstnär komma ner och göra en väggmålning på hela 
väggen och behåller Streetskylten vit. 
 

 
Bild 17. Streetskylt 
 
Jag anser att idén om en större brygga är jättebra, antingen kan man utöka uteserveringen eller 
ha marknadsplatser även där. Man skulle även kunna tillåta båtar att lägga till. Bryggan som 
redan finns är ofta välfylld vilket är ett bevis för att besökarna trivs där. 
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Det står soptunnor längs med strandpromenaden, stora gröna plastsoptunnor. Vid mindre 
marknader är det bland det första man möts av. Ibland står det även lastpallar, varuvagnar och 
annat som gör att det ser skräpigt ut längs med strandpromenaden och det ger inget bra 
intryck alls (se bild 18 och bild 19). Vanligtvis förvaras skräp och liknande på baksidan av en 
byggnad för att just dölja dem. Därför känns det som om man har kommit till baksidan fast 
man i själva verket är på framsidan. 
 

     
Bild 18. Soptunnor    Bild 19. Lastpallar 
 
Istället borde de bygga ett förvaringsutrymme som har plats för allt sådant och istället för att 
det bara blir ett tråkigt skjul får man det att passa in i miljön. Antingen målar man det i 
samma färgskala som mosaiken; eller så täcker man hela byggnaden med mosaik; eller så får 
man in det i miljön på något annat sätt. Sedan ser man till att alla vet om att det bara finns ett 
ställe där skräp och sådant som ser ut som skräp ska vara. Ytterligare bör de köpa in andra 
soptunnor som passar bättre in i miljön alternativt målar dem de har. Även när det inte är 
marknad går potentiella besökare förbi varje dag och de ser detta, medvetet eller omedvetet, 
vilket bidrar till deras uppfattning om verksamheten. Det skulle bli ett lyft för verksamheten 
om sophanteringen smälte in i miljön anser jag, eftersom det är viktigt att alla delar hör ihop. 
Självklart handlar det om en sopstation med källsortering. 
 
Det kan ta runt 30 sekunder att skapa sig ett första intryck och detta första intryck har en 
tendens att etsa sig fast. När en människa besöker ett nytt ställe registrerar hjärnan massor av 
saker utan att personen är medveten om det, och det är många saker tillsammans som avgör 
vad det är för känslor som dyker upp. I bästa fall är känslorna positiva men de kan även vara 
motsatsen. (Ekberg, 2001) Av denna anledning skulle de istället kunna plantera blommor och 
växter i gamla oljetunnor eller andra återvunna kärl precis i början av strandpromenaden på 
båda sidor. Under vinterhalvåret kan man istället ha enar, granar eller andra växtligheter som 
tål kyla. Det ger ett garanterat bättre första intryck än soptunnor och varuvagnar. 
 
I en undersökning som gjorts har det framkommit att om man spelar lugn musik i en affär rör 
sig kunderna mycket långsammare i jämförelse med om det spelas snabb musik. Det 
noterades även en ökad försäljningsvolym när den lugna musiken spelades, vilket förklarades 
med att kunderna befann sig längre på stället och passerade varorna under ett lugnare tempo. 
(Mossberg, 2003) Målet är att besökarna ska stanna länge och spendera så mycket pengar som 
möjligt dock anser jag inte att det passar att bara spela lugn musik på Street. Jag tror att idén 
om att ha musikteman varje vecka eller varannan vecka är en bra idé för restaurangen. Dock 
tror jag att den som ställer upp och är diskjockey på marknaderna måste få göra det på sitt 
sätt. 
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5.3 Det sociala upplevelserummet 
För att tydliggöra vad det är för marknad föreslår jag att Street tillverkar bokstäver och kanske 
något utropstecken, i förslagsvis trä och bestämmer en plats där man kan placera ett visst antal 
spikar på rad. Där hänger man sedan upp bokstäverna S-M-Y-C-K-A D-I-G-! t.ex.. Det 
fungerar ungefär som att hänga upp psalmnummer i kyrkan, fast det är bokstäver istället. Det 
skulle, ett förstärka temat, två bidra till information i lokalen och tre bidra till den estetiska 
utformningen. Dessutom handlar det om en engångskostnad.  
 
Placera ut en permanent informationstavla vilken alltid används och har en fast plats. Då 
kommer besökarna alltid att veta vart de kan gå för att få information om vad som händer 
under helgen. På vanliga mässor får man en karta över lokalen samt en utställarlista och det 
kanske skulle vara något att införa på Street. Utöver utställarlista skulle information och 
kontaktuppgifter komma till om eventuella band, teatergrupper, filmskapare, dansare, 
föreningar som på ett eller annat sätt medverkar på marknaden. Det är en kostnadsfråga och 
det innebär lite mer arbete för projektkoordinatorerna inför varje marknad men jag tror 
verkligen att det kan vara något att fundera på. Information är något som gynnar alla 
inblandade parter. Det är publicitet för dem som ställer upp med aktiviteter och event, det är 
kommunikation till besökarna då den meddelar vad det är som händer under helgen och det är 
exponering för Street då den visar vad dem erbjuder. 
 
Alla som jobbar under marknaderna bör ha tröjor som visar att de jobbar på Street eller i alla 
fall namnskyltar som presenterar personen vid namn och titel, så att alla vet vilka de kan 
kontakta vid behov. Jag vet att de som arbetar i cafét har t-shirtar med Streets logga på och 
även ljudteknikern men alla har det inte vilket de bör ha. För övrigt måste det inte vara t-
shirtar. 
 
Jag föreslår att Street trycker upp väggalmanackor med motiv från Street, där de framhäver 
sin specialitet under varje årstid. Under samtliga julmarknader säljs dessa till ett riktigt bra 
pris, inget överpris men ändå så att det går runt, så att så många som möjligt köper dessa. De 
skulle även kunna sälja dem i restaurangen under veckorna. Street-kalendern skulle sedan 
påminna samtliga ägare om hur fint det är på Street året om, samt att de ständigt blir erinrade 
om att verksamheten finns och att de borde gå dit. 
 

5.4 Aktiviteternas upplevelserum 
Det är många som menar att de gillar blandade marknader samtidigt som de blandade 
marknaderna inte alls är lika välbesökta som temamarknaderna. Det är varken roligt för 
utställarna som är där eller besökarna som kommer dit. Jag hävdar att det delvis beror på att 
namnet, Street marknad, inte förmedlar vad det är för utbud. Jag anser inte att de bör avveckla 
de blandade marknaderna utan snarare utveckla dem till att bli lika specifika som 
temamarknaderna. Kallar Street t.ex. en blandmarknad Street Livsstil, Street Hem, Street 
Fritid eller Street Design har de fortfarande väldigt breda inriktningar. Samtidigt 
kommunicerar namnen mer till både utställare och besökare. 
 
Majoriteten av informanterna hävdar att ju fler utställare desto bättre marknad. Utställarna blir 
intresserade av att ställa ut om det är intressanta teman som drar mycket besökare. Därför 
måste Street kartlägga när det är som mest folk och komma fram till varför det är mycket 
besökare och utställare just då. De måste fråga sig hur de kan få alla marknader intressanta. I 
grund och botten handlar det om att marknaderna ska vara välfyllda och det blir de ju bara om 
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utställarna är intresserade av att vara där. Alltså nöjda och glada utställare är ingångsporten 
till välbesökta marknader både utställarmässigt och besökarmässigt.  
 
Flera säger att de gillar julmarknaderna och sommarmarknaderna bäst men samtidigt är det en 
uppfattning med flera nyanser. Många gillar julen och sommaren överlag då det innebär 
ledighet och umgås med dem man gillar. På sommaren är det varmt, skönt och ljust, till och 
med när det regnar på sommaren så är det mysigt om det inte blir för ofta. På julen är det 
mycket tradition, lukter och känslor som redan hör högtiden till. Men det är även en köpfest 
där människor, släktingar och vänner binds samman med hjälp av gåvor (Bjurström m.fl., 
2000). Streets julmarknader och sommarmarknader har därmed ett försprång gentemot andra 
marknader vilket är bra. Dock bör man försöka hitta dessa försprång även under andra 
perioder, det finns känslor och lukter som är fantastiska med varje årstid och därför anser jag 
att man i största möjliga mån ska försöka ta reda på vad människor gillar och inte gillar. På 
hösten gillar människor ofta att vara inomhus, mysa, tända ljus och dricka te under en filt. 
Därmed borde Street framhäva sitt café ännu mer under den perioden. Trycka på att man kan 
sitta och titta ut över Årstaviken under en filt inne på Street. Även kommentera att den 
ruggiga vägen ner till Street är värt det då det är där värmen och ljuset finns. Jag var på Street 
i mars 2008 under en ruggig dag och det var jättekallt i lokalen, en sådan sak kan medföra att 
besökare inte vill sitta där på hösten. På våren borde de plantera mycket vårblommor och 
trycka på att det första vårtecknet redan finns på Street osv. Vända negativa saker till positiva, 
vintern i en storstad är långt ifrån rolig, slask, grått och ingen snö. Skulle de kunna få till ett 
litet vinterlandskap? Finns det någon isbana i närheten som de skrapar? Varifrån man kan få 
snö? 
 
Street bör inspireras av stora event som händer i Stockholm och genomföra ett liknande tema 
fast på Streets egna sätt. Pridefestivalen som har själva festivalområdet i Tantolunden ligger i 
stort sett granne med Street. De skulle kunna genomföra något slags samarbete. Under 
modeveckan skulle de kunna ha modevisningar och showroom att bjuda in människor till. 
Koncentrationen skulle kunna ligga på studenter, små designers som inte når till de stora 
visningarna än eller kanske rent av second hand. Båtmässan, eftersom det ligger fint vid 
vattnet. Midnattsloppet, tatueringsmässan, Stockholm Furniture Fair osv. Street jobbar redan 
så till viss del med Fair Trade dagen t.ex. men jag anser att de kan göra det mer.  
 
Flera av informanterna tycker att marknadsplatserna är tråkiga men samtidigt tycker de att för 
stort ansvar läggs på marknadsdeltagarna. Därför anser jag att Street borde sälja/hyra ut 
tygstycken i olika färger som är specialsydda efter marknadsplatserna. Blir de populära kan 
man sedan börja ta upp beställningar. Dessutom skulle de kunna köpa in krokar och hyllor 
man kan hänga på överkanten av stålgallren, köpa in småbord, lampor osv. Sedan hyr Street 
ut denna rekvisita eller erbjuder inredning av marknadsplats som en konsulttjänst. För att 
marknadsföra denna nya tjänst bygger man upp en marknadsplats antingen väl synlig eller 
mitt bland alla andra. 
 
Ett förslag från en informant var att Street borde flytta cafét in mot innerväggen i lokalen. 
Mitt emot platsen där Street café är idag finns ett utrymme, där scenen vanligtvis står, vilken 
skulle vara perfekt. Scenen är portabel vilket inte skulle medföra någon stor ansträngning att 
flytta den. Det finns fler bra anledningar till en flytt. Det finns ett förråd precis innanför den 
föreslagna platsen där cafét förvarar vissa varor vilka de skulle komma åt lättare. De skulle få 
in mycket mer ljus från de stora fönstren. Nu skymmer det mycket potentiellt ljusinsläpp. 
Dessutom hävdar jag att det skulle se trevligare ut att ha cafét där då det skulle se mer 
permanent ut om de var placerat i ett hörn och inte mitt i lokalen där det är nu. 
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Figur 9. Förslag på flytt av café på planlösning över Streets lokal. Källa: Street (2008) 
 
Pappersmuggar, plastglas och papperstallrikar är inte ett bra alternativ att servera kaffe, dryck 
och fikabröd på. Det är varken miljövänligt, ekonomiskt eller estetiskt. Istället tycker jag att 
Street bör köpa in koppar, assietter och glas från second hand för att ytterligare förstärka den 
röda tråden. Det är bra att kunna erbjuda take away men om besökarna fikar på plats bör de 
också serveras på riktigt porslin. Det är dock jättebra att de enbart serverar hembakt fikabröd 
och hemgjorda smörgåsar. 
 
Enligt Hibbert och Tagg (2001) finns det två olika motiv gällande shopping, funktionella och 
icke-funktionella. Funktionella handlar om nödvändig shopping som uppskattas måttligt eller 
inte alls (t.ex. mat, presenter/gåvor) och icke-funktionell handlar istället om rent nöje (t.ex. 
självbelöning, självuppfyllande, göra slut på pengar). (Hibbert & Tagg, 2001) På Street 
handlar det till största del om icke-funktionell shopping anser jag, även om inköp av gåvor 
även förekommer. Detta eftersom en besökare inte i förväg kan veta vad för produkter som 
kommer att säljas, då marknaderna skiljer sig från gång till gång blir köpen spontana. Därmed 
måste varumärket Street vara så starkt att det kan fungera som en kvalitetssäkring för 
produkterna, snarare än produkterna i sig själva. Redan idag har Street ett starkt varumärke 
men samtidigt har jag förstått av informanterna, att det är långt ifrån alla som främst kommer 
dit för att shoppa. Jag hävdar därmed att, för att främja shoppingen ytterligare måste de 
rannsaka förpackningen Street. Utställarna marknadsför sina produkter men Street har ett 
ansvar att marknadsföra utställarna vilka är dess kunder. 
 

Ett köpcentrum är inte bara en plats där ting konsumeras utan också en plats vars landskap 
arrangerats för att locka till konsumtion. Då försäljningen stimuleras av att människor 
fönstershoppar, strövar runt i affärerna och i en känslomässigt och estetiskt tilltalande miljö, är 
det möjligt att påstå att landskapet inte enbart innehåller varor att konsumera, utan att också 
själva landskapet i sig konsumeras. Hur konsumtionens platser ser ut och låter, alltså platsens 
både visuella och auditiva landskap, är alltså en viktig kontext till konsumtionsprocessen och 
även en konsumtionsprocess i sig. (Bjurström m.fl., 2000, s. 46)  

 
Detta citat styrker mitt resonemang ovan för även om Street inte är ett köpcentrum, så är det 
en plats där konsumtion är en stor del av verksamheten.  
 
Street borde satsa på mer samarbeten överlag. T.ex. genomfördes ett event förra sommaren, 
Smaklust, där matproducenter från hela Sverige samlades i Tantolunden och på Street under 
en helg. Det blev otroligt lyckat med 100 000 besökare på en helg (källa). Det ligger ett anrikt 
badhus längs Hornstulls Strand, vilket de flesta av Streets besökare promenerar förbi. Det 
finns ett antal second hand-affärer längs gatorna ner till Street. Alla butiker och restauranger 
som ligger i Hornstull är antagligen intresserade att det ska cirkulera mer människor i 
området. Finns det något som Street tillsammans med dem kan göra för att detta ska ske? 
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6. Avslutande diskussion 
 
Nedan reflekterar jag över resultaten i kapitel 4 och 5. Det är en avslutande diskussion där 
jag tar upp min syn på konceptet och vad det skulle kunna tillföra företaget. Jag besvarar 
frågeställningarna och knyter ihop syfte, metod och resultat samt presenterar förslag till 
vidare forskning. 
 
 

6.1 Reflektion kring studien 
Anledningen till att jag ville göra denna konceptutveckling är att jag anser att något behöver 
göras på Street. Jag anser att de erbjuder ett annorlunda koncept som attraherar en bred 
målgrupp men att de inte riktigt tar vara på det. Det är viktigt att inte stanna upp och tro att en 
verksamhet är fulländad. Anledningen till detta är att trender förändras och med dem smak, att 
konkurrensen blir hårdare osv. Jag vill med detta koncept ge ett förslag på hur Street kan 
förändra och förbättra sin verksamhet, så att de får en röd tråd genom verksamheten samt ökar 
attraktiviteten.  
 
Syftet med undersökningen var att forma ett koncept utifrån ett kundperspektiv vilket 
presenterar ett förslag till hur Street kan förändra sin fysiska miljö, och därmed förbättra 
upplevelsen för besökarna. Jag anser att jag svarat på syftet då jag utifrån intervjuer och 
relevant litteratur inom området genererat ett förslag till hur Street kan gå tillväga för att 
skapa en röd tråd genom verksamheten. I konceptförslaget besvarar jag därmed 
forskningsfrågan: Vad kan Street göra för att förbättra upplevelsen för sina besökare? Under 
arbetets gång har jag insett att det finns en relativt enad mening hos informanterna gällande 
att något bör göras med lokalen, vilket svarar på forskningsfrågan; Behöver de förbättra sin 
verksamhet eller är den bra som den är? Den sista forskningsfrågan lyder: Vad är bra och vad 
är mindre bra med den fysiska miljön idag? Det har uppkommit flera förslag på förändringar, 
men informanterna har även uttryckt positiva åsikter gällande verksamheten. Vad gäller den 
fysiska miljön på Street som den ser ut idag, upplever jag generellt att informanterna tycker 
att utomhusmiljön är bättre än inomhusmiljön. 
 
Personligen anser jag att den främsta styrkan med Street är att verksamheten har ett bra läge, 
samt att de har ett välkänt och inarbetat varumärke. Den största svagheten är att de inte har en 
röd tråd genom verksamheten. De bör arbeta fram en ram som de kan stå för och sedan 
utveckla verksamheten inom den. Street måste bestämma hur de vill förpacka sin produkt. I 
mitt konceptförslag föreslår jag en ekologisk ram då de redan har en ekologisk profil på 
restaurangen. Jag har kommit fram till mitt koncept genom att titta både på de olika delarna 
som helheter var för sig och ge varje del den spets den behöver. Men också genom att jag titta 
på verksamheten som en helhet i sig för att skapa den röda tråden. Tidigare strävade Street 
efter att skapa en ram med ordet polariteter som förebild, men i och med ägarbytet upplever 
jag att det inte är aktuellt längre eftersom de t.ex. tagit bort den informationen från hemsidan. 
De har bestämt sig för att förändra verksamheten, men inte definierat hur de ska genomföra 
den eller vad den ska resultera i, och det är där mitt koncept kommer in. 
 
Detta koncept innebär både stora och små förändringar. Det krävs att man ser på 
konceptförslaget som en långsiktig investering. Med genomtänkta val visar företaget 
engagemang gentemot besökarna samt eliminerar intrycket av temporära lösningar. Jag tror 
att det krävs både stora och små förändringar för att Street ska uppfattas som en 
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helhetstänkande verksamhet. Däremot behöver inte allt ske över en natt, att det händer små 
saker lite då och då tror jag besökarna uppskattar då Street visar att de är intresserade av att 
utveckla sin verksamhet.  
 

6.2 Giltighet och tillförlitlighet 
Jag har utifrån en hermeneutisk linje och en induktiv ansats genomfört en kvalitativ studie, 
där jag genom kvalitativa intervjuer har besvarat syfte och frågeställningar. 
 
I empiriavsnittet har jag strävat efter att så korrekt som möjligt presentera informanternas 
åsikter då läsaren ska känna en transparens i avsnittet och få möjlighet att dra sina egna 
slutsatser. Jag presenterar i kapitel 2 min förförståelse så att läsaren förstår vart mina 
resonemang härrör ifrån. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan. Därmed 
kan jag styrka att materialet samlats in på ett seriöst och relevant sätt för 
problemformuleringen. Jag har även strävat efter att generera kvalitet i alla led av 
forskningsprocessen och därmed anser jag att uppsatsen har en hög tillförlitlighet. 
 
I uppsatsen har jag studerat det jag avsåg att studera utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Jag fick möjligheten att skicka ut en intresseförfrågan via Streets 
kontaktdatabas. Därmed har jag strategiskt kunnat välja ut informanterna och samtliga har 
ställt upp frivilligt. Det har bidragit till en otvungen intervjusituation som studien gynnats av 
eftersom materialet har varit omfångsrikt. Dessa faktorer visar på hög giltighet i studien. 
Något som i mitt fall skulle kunna ha lett till en lägre giltighet var att jag under några tillfällen 
ställde ledande frågor. Dock upplever jag att så inte blev fallet då de svar jag fick i samtliga 
fall var utvecklande och därmed inte ja- och nej-svar.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning är gjord med nio informanter. För säkerställandet av mina resultat bör 
Street göra en utökad studie. Utifrån de svar som jag fått i mina kvalitativa intervjuer, skulle 
de kunna utforma en enkätundersökning och lämna ut till ett större antal besökare. Då skulle 
Street få svar på om åsikterna som informanterna uttryckt är representativa för en större 
grupp. 
 
Eftersom denna undersökning behandlar stora områden såsom ljus, ljud, färger, inredning, 
vad som främjar köplusten osv. har jag inte haft möjlighet att fördjupa mig i tidigare 
forskning så mycket som jag velat. Som jag tidigare nämnt så är det inte så vanligt att göra 
studier på den totala fysiska miljön, utan forskare brukar fokusera på en viss del. Därför 
skulle man kunna, med utgångspunkt i denna undersökning, fördjupa sig inom de olika 
delarna och se på varje som en del av en helhet vilket jag diskuterar i kapitel 1. Då blir denna 
uppsats som en karta över de olika områden som man kan specialisera sig inom. 
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att tillämpa konceptet, vilket också skulle bli en 
kvalitetssäkring på undersökningen i denna uppsats. 
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Bilagor 
 
1. Intervjuguide 
 
Presentation 
Börja med att presentera mig själv och varför intervjun är viktig. Informera hur lång tid den 
kommer att ta ungefär och visa en plan över hur jag tänkt lägga upp det. Fråga åter igen om 
det är okej att jag spelar in intervjun och informera om att jag även kommer att anteckna och 
hur svaren kommer att användas. Fråga om informanten är intresserad av att ta del av 
transkriberingen och dubbelkolla så att allt stämmer innan jag använder mig av den? Berätta 
att det bara handlar om miljön i marknadslokalen. 
 
Introduktion av informanten 
Det skulle vara intressant om du kunde berätta lite kort om dig själv? 
(Ålder, arbete, boende, intressen etc.) 
 
Hur kommer det sig att du ville ställa upp på denna intervju? 
 
Inomhusmiljö (fysisk miljö) 
Vad innefattar begreppet inomhusmiljö enligt dig? 
 (Förklaring om det behövs: Allt som påverkar dig i ett rum, en lokal) 
 
Vad tycker du om inomhusmiljön på Street idag? 
 Tycker du att den behöver förbättras? 

Hur tycker du att den skulle kunna förbättras? 
 Skulle du kunna ge något exempel? 
  
 (Det där var intressant kan du utveckla det lite) 
 
Vilken betydelse har inomhusmiljön för helhetsintrycket? 

Vad ger Street för helhetsintryck? 
 
Marknaderna 
Hur är designmarknaderna som bäst? 
 
Hur är designmarknaderna som sämst? 
 
De fem sinnena 
Vilka av de fem sinnena (syn, hörsel, smak, känsel, lukt) stimuleras i Streets lokaler? 

Är det något sinne som stimuleras extra mycket enligt dig? 
 Kan du ge något exempel på hur Street skulle kunna göra det ytterligare? 
  
 
Övrigt 
Tror du att du skulle besöka Street mer frekvent om det vi diskuterat idag uppfylls? 
 Om nej, vad skulle få dig och besöka Street mer frekvent? 
 
Vad anser du är Streets främsta styrka? 
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Vad anser du är Streets främsta svaghet? 
 
Slutligen, vi har nu pratat om hur Street är och skulle kunna vara men vad anser du att Street 
inte är? 
 Vad är dess motpol? 
 
Nu har inte jag några fler frågar har du något mer du vill tillägga? 
 
Avslutning 
TACKA för deltagande! 
 
Fråga om det är okej att återkomma om det visar sig att någon information saknas. 
 
Fråga om de är intresserade av att ta del av rapporten. 




