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Sammanfattning 

 

Titel: Kundens värdeskapande i servicelandskapet - en studie på den svenska 

festivalbranschen 

Författare: Carina Hägglund, Josefine Johansson och Jonna Lohi Peltola 

Handledare: Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi med inriktning Marknadsföring, Music 

& Event Management, Höstterminen 2011, Linnéuniversitetet. 

Nyckelord: Värdeskapande, Upplevelser, Sinnen, Musikfestivaler, Servicelandskap 

 

Syfte och forskningsfråga: 

Vi ställer oss frågan hur festivalarrangörer kan stödja kundens upplevda värde genom 

utformningen av servicelandskapet. Fortsatt är syftet med denna uppsats följande: 

 Att klargöra servicelandskapets betydelse för kundens festivalupplevelse 

 Att tydliggöra kundens värdeskapande medverkan i festivalsammanhang 

 

Metod: 

I denna uppsats har vi valt att göra en kvalitativ studie som är av en abduktiv karaktär. 

Studien avser musikfestivalbranschen som är en del av musikindustrin. Den empiriska 

studien bygger på åtta intervjuer med personer som har eller haft en stark anknytning till 

den svenska festivalbranschen varav sex stycken genomfördes ansikte mot ansikte, en via 

telefon och slutligen en via mail. 

 

Slutsatser: 

 Servicelandskapets miljömässiga utformning påverkar den enskilde besökaren 

via dess sinnen, vilket arrangörer har möjlighet att utnyttja till kundens fördel.  

 Andra aktörer som vakter, volontärer, artister samt andra besökare påverkar 

kundens upplevelse genom interaktioner i festivalområdet.  

 Festivalarrangören bidrar med arenan för upplevelsen samt verktyg för 

kundens värdeskapande. Kunden förverkligar individuellt värde av 

upplevelsen då den är närvarande och interagerar med inslag i 

servicelandskapet.  



 

 

 

 
 

Abstract 
 

In this study the purpose has been to examine how organizers of music festivals can 

support the customer's perceived value through the design of the servicescape. 

Further, the purpose of this paper is as follows: 

 To clarify the importance of the servicescape for the customer's festival 

experience. 

 To clarify the customer's value-participation in the festival context. 

This study covers the festival industry which is a part of the music business, where 

we have chosen to do a qualitative study that is of an abductive nature. The empirical 

study is based on eight interviews with people who are or has been involved in the 

Swedish music festival industry, six of whom were made face to face, one by phone 

and one by e-mail.  

 

The conclusions from this study are that the servicescape’s environmental design 

affects the individual visitor through its senses, which organizers are able to use for 

the customers advantage. Other stakeholders as guards, volunteers, artist and other 

visitors affect the customer experience through interactions in the festival area. 

Finally, the festival organizers provide the platform where the experience takes place 

and tools for customer value creation. The customer creates individual value of the 

experience when it is present and interacts with elements in the servicescape.  

 

Keywords: Value Creation, Experiences, Senses, Music festivals, Servicescape 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Prolog 

 

Vi stiger ivrigt av tåget som precis stannat på perrongen. Samtidigt som jag delar en 

exalterad förväntan med de andra gängen, också bestående av festivalbesökare, drar 

jag en djup suck av bävan inför den sista kraftansträngningen. Nu ska vi släpa vår 

näst intill outhärdligt tunga packning, bestående av tält, sovsäckar, ölplattor, 

vinboxar och övriga förnödenheter, till campingen. 

   I entrén köar vi, solen skiner och alla verkar vara på bra humör. Snart är det vår 

tur att lösa in våra biljetter. Vi blir muddrade och får våra festivalarmband av en 

volontär. I år är den lila, mycket finare än den gula från förra året som fortfarande 

sitter kvar på min handled. 

  Med röda kinder och svetten i pannan rasar vi ihop i en lealös hög på 

campingområdet. Det gör ont i hela kroppen, men det struntar vi i för nu är vi 

äntligen framme. Vi kollar in grannarna, öppnar en varsin öl och börja bygga vårt 

camp som pryds med vår signaturflagga. På vägen kunde vi skymta “Fan va gay“ 

och andra bekanta campare som varit närvarande förr. De är nästan legendariska. 

  När vi byggt upp vårt tillfälliga hem vill vi utforska området och grannarna lite 

noggrannare, så några av oss bestämmer sig för att gå en liten runda medan resten 

väljer att stanna kvar för att koppla av i brassestolarna vi hade med oss. Under 

promenaden känner vi plötsligt de varierande dofterna från matstånden. Vi 

bestämmer oss för att stanna till då vi faktiskt är rätt hungriga. Jag kan inte 

bestämma mig direkt för vad jag vill äta, är jag sugen på vildsvinskebab, thaimat, 

langos eller pizza? När vi väl gjort våra val sätter vi oss på en stubbe eller sten och 

äter glupskt maten medan vi pratar och tittar på förbigående festivalbesökare. De ser 

roliga ut i sina olika slags utstyrslar. I kön till hamburgarna står legenden “Gula 

Gubben” i sin gula, alldeles för tighta joggingoverall och till vänster sitter några 

killar med ett fiskespö med en öl på kroken för att locka besökare till sitt camp. 

  Efter en sväng på området återvänder vi till vårt camp, trycker igång bandaren med 

en nybränd skiva med de artister vi ser fram emot att se under festivalen som börjar 

imorgon. Nu är det dags att sparka igång festen ordentligt.  

 

 Tidigt nästa dag vaknar jag upp av att solen värmt upp mitt tält. Jag öppnar upp och 

sticker ut huvudet för att kunna andas frisk luft. Jag ser mig omkring, vårt camp är 

fullt av tomma ölburkar och det luktar gammal alkohol. Jag är torr i munnen och det 

smakar tobak.  

  Jag hasar mig ut ur tältet, går bort till bajamajorna och passar på att borsta 

tänderna vid vattenposterna bredvid. På vägen ser jag en del av de människor vi 

festade med igår. De ser lika slitna ut som jag känner mig. Ändå hälsar det glatt, och 

ingen verkar bry sig om att min kompis sprang runt naken nästan hela kvällen. När 

jag småpratat lite med grannarna går jag tillbaka till campet, sätter mig i en trasig 

brassestol och överväger om jag ska äta en macka med baconost på tub som vi hade 

med oss. 



 

 

 

 
 

  En efter en trillar vännerna ut genom sina tält. En del går till kaffevagnen för att 

hämta kaffe medan andra sitter halvdöda i sin tältöppning, och vi börjar prata om 

hur kul vi hade igår. När vi recenserat gårdagen och ätit frukost börjar 

festivalpeppen återigen att stiga, idag börjar banden spela och vi tar fram 

spelschemat för att se vilka vi prickat för. Första spelningen vi vill se börjar vid 

13:00. Några tar sin första drink redan nu, och festen är igång igen. 

   Innan konserten bestämmer vi oss för att kolla in festivalområdet och alla stånd 

samt aktiviteter som finns där. Jag bestämmer mig för att köpa en bandtröja och 

några lakritsremmar, medan mina kompisar väljer att tatuera in varandras namn 

med hennafärg. Det är ett myller av folk på området och luften är fylld av sorl och 

skratt. Från stora scenen kan man höra något band soundchecka. På väg till 

konserten försöker Svenska kyrkan locka in oss i sitt tält för att prata, men nu har vi 

inte tid då vi har bråttom till scenen så att vi får en bra plats där vi kan komma så 

nära bandet som möjligt. 

  En efter en går bandmedlemmarna på scen samtidigt som en häftig ljusshow lyser i 

bakgrunden. Det är trångt i publiken och det luktar en aning svett. Bandet börjar 

spela sin första låt och publiken skriker i en gemensam stämma. Lyckorus. Jag sätter 

mig på min kompis axlar för att se bättre, men blir snart kastad vatten på av en 

säkerhetsvakt. Tydligen var det inte tillåtet. Jag hoppar lydigt av för jag vill ju inte få 

mitt armband avklippt och lämna festivalen. 

  Efter spelningen går vi tillbaka till campingen, via sjuktältet för att rengöra och 

plåstra om skrapsår från spelningen. Resten av dagen festar vidare och går på 

konserter i ett enda lyckligt virrvarr, och veckan smälter ihop till en enda lång dag. 

 

Snart är festivalen slut och det är dags att ta sitt pick och pack för att hasa sig hem 

till verkligheten. Det är rätt skönt, jag vill faktiskt komma hem, duscha av mig all 

smuts och sova i min egen säng. Packningen är mycket lättare på hemvägen, det är 

tur för vi är så slitna att vi inte kunnat ta med oss den annars. Tältet lämnade jag 

kvar, det var trasigt och luktade illa. Nu ligger jag hemma i min säng och tänker 

tillbaka på allt vi upplevt den senaste veckan och ler. Jag ser redan fram emot nästa 

festival.  
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1. INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att diskutera bakgrunden till valet av ämne till vår 

uppsats. Vi kommer även att föra ett resonemang över begreppen servicelandskap, sinnen 

och värdeskapande utifrån perspektivet att skapa upplevelser, samt skapa förståelse för 

dem inför den kommande diskussionen, problemformuleringen och syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

Att åka på festival är en intensiv och känslofylld resa som skiljer sig från andra 

upplevelser. Bjälesjö (1999, s. 203) pratar om en speciell festivalkänsla, vilken han hävdar 

bygger på det faktum att många festivalbesökare ”upplever, känner, hör och ser” fenomen 

som är väldigt svårgripbara och svåra att definiera. Ett centralt inslag i festivalupplevelsen 

är livemusik, vilket Lilliestam (2009) framhåller som en helt annan upplevelse till skillnad 

från inspelad musik. Detta på grund av att kunden har kontakt med artisten och upplever 

musiken med alla sinnen tillsammans med andra kunder i samma omgivning (Lilliestam 

2009). Kusek & Leonhard (2005) beskriver hur musik från början har gått från att vara en 

underhållningsupplevelse då musik lyssnades på under själva uppträdandet, till en produkt 

när Emil Berliner uppfann grammofonen år 1887 och först började spela in musik. I många 

år har CD-skivan dominerat som ljudbärare (Lilliestam 2009), men i och med 

digitaliseringen har en stor förändring skett i musikbranschen eftersom att musiken har 

blivit mer lättillgänglig för alla (Kusek & Leonhard 2005). Fortsatt anser de att vi är på väg 

tillbaka till de tidiga dagarna då musik handlade mer om upplevelser än produkter, och 

värdet av musik har börjat diskuteras. Under 1990-talets sista decennier har en 

festivaltrend återigen börjat växa fram, och i samband med detta har begreppet 

festivalisering uppkommit (Lundberg, Malm, & Ronström 2000). Bjälesjö (1999) och 

Lundberg et al. (2000) beskriver hur den levande musiken har gått från spelningar på 

folkparker till festivalarenor för utvald musik och åskådare, och slutligen under det senaste 

decenniet till stora folkfester med olika slags musik och teman. Bjälesjö (1999) framhåller 

att festivalupplevelsen skiljer sig från det vardagliga livet och att många festivalbesökare 

befinner sig i ett tillstånd av längtan och saknad tiden före och efter festivalen. Han menar 

att denna längtan och förväntan ytterligare förstärker festivalens dragningskraft, vilket 

samtidigt ökar kraven på att den lever upp till de högt ställda förväntningarna på festivalen 

och dess utformning. 
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Ett festivalområde kan betraktas utifrån ett servicelandskaps-perspektiv. Bitner (1992) 

beskriver ett servicelandskap som en plats där en tjänst konsumeras och den består av 

exempelvis omgivningsförhållanden, utrymmen och symboler. Grönroos (2008) vill 

förtydliga att även människorna i servicelandskapet påverkar den slutliga upplevelsen av 

tjänsten. Servicelandskapet på en musikfestival med campingområde skiljer sig från andra 

arenor för tjänster. Ett festivalområde är ett servicelandskap där besökaren kommer vistas 

under en längre tid och kan ha en stor påverkan på kundens festivalupplevelse. Plattformen 

består av olika delar som till exempel camping, öltält och scener (Bjälesjö 1999). Det är på 

campingen besökaren bygger upp sitt ”hem” för den tid som ska spenderas på festivalen. 

Vanligtvis bor besökaren i tält där hon tillsammans med vänner placerar sina tält i ett 

gemensamt läger, ett så kallat ”camp”. Detta camp utsmyckas oftast med olika typer av 

flaggor, banderoller, skyltar och/eller andra artefakter. Bitner (1992) betonar denna 

innebörd av skyltning i servicelandskap, där hon diskuterar skyltar, symboler och 

artefakter som viktiga, fysiska, inslag i kundens upplevelse. Även Hultén, Broweus & Van 

Dijk (2008) bekräftar inslagens betydelse och hävdar att de resulterar i visuella sensationer 

hos kunden. Författarna betonar i sin bok hur stimulering av de mänskliga sinnena 

påverkar den totala kundupplevelsen. De menar också på att bara genom att leverera en 

vara eller tjänst utan att djupare involvera de fem sinnena, inte räcker för att kunna erbjuda 

en individuell och personlig upplevelse. Den fysiska miljön och interaktionen som äger 

rum i servicelandskapet bör utformas till kundernas fördel där en positiv upplevelse kan 

ges (Grönroos 2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Bitner (1992) menar att servicelandskapet är uppbyggt av olika miljömässiga dimensioner, 

vilka författaren delar in i de tre kategorierna villkor i rumsmiljö, rum/funktion samt tecken, 

symboler och artefakter. Servicelandskapet har stor inverkan på upplevelsen av en tjänst 

eftersom att det är där serviceprocessen äger rum och där andra kunder interagerar med 

varandra och med personal (Grönroos 2008).  Enligt Wilson et al. (2008) har ett 

servicelandskap olika roller, vilka påverkar kundens upplevelse av en tjänst. En anledning 

till servicelandskapets relevans i diskussionen är att trots att en tjänst är immateriell och 

således inte kan bli sedd i sig kan kunden skapa sig en uppfattning om den via variabler i 

servicelandskapet (Ezeh & Harris 2007). Bitner (1992) skriver att landskapet kan påverka 

dem som är i kontakt med det och framkalla känslomässiga reaktioner som i sin tur 
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påverkar beteenden. Samtidigt framhåller Grönroos (2008) att kunden tillsammans med 

personal i servicelandskapet skapar den upplevda serviceprocessen.  

 

Något vi vill påpeka är att servicelandskapen inom musikfestivalsektorn ofta är 

konstruerade med ett camping- samt festivalområde. En anledning till varför vi intresserat 

oss av just festivalers servicelandskap är för att ett stort antal människor vistas på samma 

område där de ständigt är i kontakt med varandra. Detta gäller både kunder och personal 

vilket gör interaktionen och kontakten mellan personerna stor. Ezeh & Harris (2007) 

påpekar att utfallet av serviceprocessen är beroende av såväl kundens som leverantörens 

agerande. I och med att det är en stor konkurrens på marknaden är det svårt för varumärken 

att skapa uppmärksamhet för sitt budskap (Hultén et al. 2008). Därför framhåller Underhill 

(2009) att det är viktigt att företag lägger mycket energi på marknadsföring i 

servicelandskapet, eftersom kunden är närvarande och således mer mottaglig för 

varumärkets budskap. Något vi finner värdefullt att beakta i samband med att kunden är 

närvarande är leverantörens möjligheter att stimulera kundens sinnen. Hultén et al. (2008) 

och Underhill (2009) har gjort forskning inom detaljhandeln där teorin om 

sinnesmarknadsföring givit djupare kunskap om kundupplevelsen. 

 

Det har länge funnits en medvetenhet om sinnenas betydelse i marknadsföring men de har 

under lång tid förbisetts menar Hultén et al. (2008). Författarna har utvecklat teorier och 

medvetenhet inom ett område där de fem mänskliga sinnena syn, hörsel, lukt, känsel och 

smak ligger i fokus. De framhåller att dagens samhälle har tagit steget från 

moderniseringen till post-moderniseringen och det binära samhället. Det har inneburit ett 

värderingsskifte, globalisering och mångfald när det gäller idéer och kunskap vilket har 

bidragit till en hyperkonkurrens som präglar allt fler marknader (Hultén et al. 2008). 

Fortsatt hävdar författarna att det är genom de fem sinnena varje individ blir medveten om 

och uppfattar produkter samt varumärken. De framhåller även att sinnesupplevelsen är en 

del av kundens totala upplevelse. Vi frågar oss därför om vi genom att studera 

sinnesmarknadsföring kan skapa en fördjupad förståelse för hur kunden upplever festivaler 

och vilken roll de mänskliga sinnena har för den totala festivalupplevelsen. Hultén et al. 

(2008) framhåller att leverantören kan erbjuda en personlig upplevelse där kunden som 

individ är i centrum genom att utnyttja sinnena. Vargo & Lusch (2008) understryker i sin 

tur att det är kunden själv som skapar värdet av en tjänst och inte leverantören. De menar 
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att till exempel kundens erfarenheter påverkar det upplevda värdet vilket gör upplevelsen 

av varje tjänst individuell.  

 

Khalifa (2004) påtalar att kundvärde är ett komplext och svårdefinierat begrepp. 

Kundvärde kan enligt Setijono (2008) beskrivas som till exempel subjektivt, dynamiskt 

och interaktivt då kunden är medverkande aktör där varje individs personliga preferenser 

påverkar det upplevda värdet. När kunden är fysiskt och mentalt närvarande som 

medproducent krävs det att kunden själv deltar och engagerar sig vilket gör att kunden 

själv kan påverka resultatet av tjänsten eller händelsen (Mossberg 2003). Det upplevda 

värdet påverkas av kunden tillsammans med personal i servicelandskapet vilket gör det 

interaktivt och dynamiskt då det är föränderligt med tiden (Setijono 2008). Leverantörens 

uppgift är att bidra med en arena där de bästa möjliga förutsättningarna tillhandahålls som 

möjliggör att kunden själv kan skapa värde ur tjänsten (Grönroos 2008). I samband med 

värdeskapande nämner Grönroos (2008) kvalitet och förväntningar. Vidare menar han att 

tjänstekvaliteten på ett objektivt sätt kan mätas som god men om förväntningarna är 

orealistiska kommer den totala kvaliteten ändå uppfattas som dålig. Kundvärde anses också 

centralt som en fördel gällande konkurrens och långsiktig framgång för organisationer 

enligt Khalifa (2004). Baserat på ovanstående diskussion finner vi det intressant och 

väsentligt att lyfta fram värdeskapande i samband med festivalupplevelser.  

 

1.3 Problemformuleringen 

Festivaler erbjuder särskilda upplevelser och en “speciell festivalkänsla”. Något vi därför 

intresserat oss av är huruvida olika ingredienser i servicelandskapet på en festival kan ha 

en inverkan på hur tjänsten upplevs. När vi diskuterar servicelandskap tar vi upp olika 

miljömässiga dimensioner men även hur olika aktörer i det påverkar den enskilde kundens 

upplevelse av tjänsten. Kunden själv är även ett intressant inslag som medverkande aktör 

då det har diskuterats kring hur varje individs personliga preferenser påverkar det upplevda 

värdet. 

 

Hur de mänskliga sinnena påverkar kundens festivalupplevelse är också något som fångat 

vårt intresse. Då vi inom handeln kunnat se forskning där sinnesmarknadsföring givit 

djupare kunskap om kundupplevelsen finner vi denna ansats värdefull att beakta även för 

festivalsektorn där ljud, ljus och andra faktorer som stimulerar kundens sinnen är mycket 

intressanta inslag. 
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Utifrån tidigare diskussion ställer vi oss frågande till om servicelandskapet kan utformas på 

olika sätt för att nå mer eller mindre framgång för leverantören samt att möjliggöra 

värdeskapande för kunden. Detta resonemang har utmynnat i följande forskningsfråga: 

 

 Hur kan festivalarrangörer stödja kundens upplevda värde genom 

utformningen av servicelandskapet?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är: 

 Att klarlägga servicelandskapets betydelse för kundens festivalupplevelse. 

 Att tydliggöra kundens värdeskapande medverkan i festivalsammanhang. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

 För att ha ett behandlingsbart problemområde har vi avgränsat oss till 

musikfestivaler i Sverige. 

 I denna uppsats utgår vi från ett perspektiv som Grönroos (2008) lyfter fram ur en 

modell av Sandbacka (2006) där medverkande aktörer betraktas som en del av 

servicelandskapet, vilket även Ezeh & Harris (2007) betonar. Detta ses till skillnad 

från att kunden och personalen är aktörer som endast blir påverkade av landskapet 

vilket Bitner (1992) hävdar. Anledningen till att vi antar denna synvinkel är att 

kunder, personal och artister utgör en stor roll i festivalens särpräglade 

servicelandskap där deras bidrag på ett uppenbart sätt påverkar miljön och 

upplevelsen av festivalen. Detta kommer att behandlas mer tydligt i 3. Teoretisk 

referensram. 

 Slutligen vill vi även göra ett förtydligande av begreppet leverantör. I denna 

uppsats används det när vi talar om leverantören av tjänsten, som i detta fall avser 

festivalarrangören. 

 Mer information om festivalbranschen presenteras i Bilaga 1: Branschpresentation 

samt för förklarande av begrepp i festivalsammanhang hittas i Bilaga 2: Ordlista 

för Festival-rookies. 
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2. METOD 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har valt att tillämpa i 

uppsatsen. Här presenteras motivering till metodval och forskningsansats tillsammans med 

en redovisning av informationsinsamling och intervjuteknik. Avslutningsvis görs en 

presentation över den kunskapsprocess vi genomgått samt vetenskapliga kriterier såsom 

validitet och metodkritik. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Vi har baserat uppsatsen på en kvalitativ forskningsmetod bestående av djupgående 

intervjuer med respondenter som besitter kunskap om festivalbranschen. En kvalitativ 

forskningsmetod synliggör mångtydigheten vad gällande tolkningsmöjligheter och hur 

texten konstrueras av forskaren menar Alvesson & Sköldberg (2008). Repstad (2007) 

förtydligar begreppet kvalitativ vilket står för kvaliteter och är egenskaper eller 

framträdande drag hos ett fenomen. Han menar vidare att det som kännetecknar en 

kvalitativ metod är att forskaren enbart studerar en eller några få miljöer och att dessa 

studeras som en helhet med alla sina konkreta nyanser. Enligt Trost (2005) är det 

utmärkande för en kvalitativ studie att hitta mönster och tydliga drag inom ämnet, vilket 

även Repstad (2007) påvisar. Vårt intresse låg i att se hur festivalarrangörer kan stödja 

kundens upplevda värde genom utformningen av servicelandskapet, där vi ville ha insikter 

om det grundläggande och det särpräglade dragen inom ämnet. Vi hade aldrig en strävan 

efter att ställa frågor som gav korta och koncisa svar, utan ville erhålla svar som gav 

djupare kunskap. När en kvalitativ forskningsmetod används vill forskaren inte få svar på 

frågor som hur ofta eller hur vanligt någonting är (Repstad 2007). Forskaren har istället en 

strävan att besvara frågan varför enligt Bryman & Bell (2011). Syftet med kvalitativa 

undersökningar är enligt Patel & Davidsson (2011) att skapa en djupare kunskap än vad 

som oftast erhålls vid ett kvantitativt arbetssätt. Författarna framhåller att ett kvantitativt 

arbetssätt tillämpas i situationer där forskaren använder sig av en statistisk metod och där 

resultatet av forskningen ska vara generellt, vilket även Silverman (2005) påvisar. Att anta 

en kvalitativ ansats tydliggjordes tidigt i vår arbetsprocess då vi inte hade som avsikt att 

besvara vårt syfte med empiri i form av statistik eller att generalisera, utan snarare genom 

personliga och djupgående intervjuer vilket inte hade varit möjligt med en kvantitativ 

ansats. Bryman & Bell (2011) påpekar dock en nackdel med ett kvalitativt arbetssätt, 

nämligen att det kan anses vara för subjektivt. Författarna menar att forskaren förlitar sig 
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för mycket på att det respondenten säger faktiskt är av betydelse. Därför var det viktigt för 

oss att de respondenter som valdes ut och kontaktades har/hade en position inom 

festivalbranchen som kunde generera värdefull kunskap för vårt arbete. Vidare har vi varit 

medvetna om att personliga intressen och åsikter hos informanterna kan ha färgat deras 

svar, vilket vi noga tagit i beaktning.  

 

2.2 Fallstudiebaserad forskning 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse (Merriam 1994). Vi har 

genomfört ett arbete med karaktär av en fallstudie på musikfestivaler i Sverige. Forsberg & 

Wengström (2008) menar att fördelarna med att använda sig av en fallstudie är när 

forskaren har lite eller ingen kontroll över resultatet. I samband med fallstudier framhåller 

Yin (2007) att forskaren ställer frågor om varför eller hur i samband med ett aktuellt 

fenomen. Enligt Gummesson (2004) används fallstudiebaserad forskning för att förstå 

komplexa, okända eller delvis okända fenomen, då de kan vara både svårförutsigbara och 

diffusa. Med ovanstående resonemang i åtanke faller det naturligt att forskningen vi utfört 

på festivalbranschen har en karaktär av en fallstudie. 

 

En av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier utgörs av intervjun 

betonar Yin (2007), och då är den kvalitativa ansatsen mest värdefull eftersom att frågan 

rör sig om ett praktiskt problem (Forsberg & Wengström 2008). Utifrån detta har vi därför 

valt att studera festivalområdens utformning genom att intervjua aktörer med kunskap om 

festivalbranschen. Valet av fallstudie kan bero på om forskaren har bestämt sig för att från 

början studera ett unikt fall som forskaren känner till (Yin 2007). I vårt fall bestämde vi oss 

för att studera festivalbranschen på grund av vårt intresse för ämnet och vår utbildning i 

marknadsföring samt Music & Event Management. Vårt arbete har antagit en ansats med 

karaktär av en fallstudie på grund av att vi har valt att göra studien på en viss bransch. 

Anledningen till att det inte är en renodlad fallstudie är att vi inte specificerat oss på 

enskilda fall som till exempel en specifik musikfestival. 

 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primärkällor 

Primärkällor är ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar framhåller Patel & 

Davidsson (2011), och fortsatt menar de att närheten till informationslämnaren är 

avgörande i det sammanhanget. Ryen (2004) framhåller att det inte finns några 

standardmetoder bland kvalitativa forskare utan flera metoder som bland annat är intervju, 
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observation, text eller visuella medier. Hon påpekar dock att intervjuer fortfarande spelar 

en central roll trots en ökad användning av andra sätt att samla in data. 

 

Som primärkälla har vi i denna uppsats valt att använda oss av intervjuer. Urvalet av 

respondenter har vi gjort utifrån hur relevanta de har varit för vårt syfte. De krav vi ställde 

på intervjurespondenterna var att de skulle ha erfarenhet av festivalbranschen samt vara 

insatta i de ämnen uppsatsen berör. Vi kontaktade 25 potentiella respondenter inom 

festivalbranschen där tio var kvinnor och 15 män. Strävan efter en jämn könsfördelning 

fanns men vi ansåg inte att ojämn könsfördelningen skulle kunna påverka vårt resultat. De 

respondenter som vi slutligen genomförde intervjuer med är de åtta som var villiga att 

ställa upp. Sex av de genomförda intervjuerna genomfördes personligen, en via telefon och 

slutligen en via mail. Nedan följer en presentation av de personer som vi har valt att 

intervjua: 

 

 Putte Svensson Sahlin - Entreprenör och grundare av Rockparty som arrangerade 

Hultsfredsfestivalen i 25 år. Driver nu det egna företaget PSS Hultsfredsrebellen 

som bland annat evenemangsarrangör och konsult till andra företag såväl som 

offentliga aktörer. 

 Håkan Karlsson - Arrangör och bandbokare på Emmabodafestivalen, var med och 

skapade festivalen för 25 år sedan. 

 Jonas Martinsson - Ritar kartor och strukturerar festivalområdet på 

Emmabodafestivalen. Under festivalen är han ansvarig för städning. 

 Janne Carlsson - Organisationschef på Storsjöyran och en av de fem delägarna i 

bolaget. Började arbeta med Storsjöyran 1983 men först 1998 har han jobbat heltid 

med festivalen. Hans uppgifter består främst av planering och arbetsledning. 

 Henrik Sundin - Ansvarig för PR/Marknadsföring/Web på Peace & Love 

Festivalen. 

 Susanne Hedlund - Har jobbat med festivaler i 12 år innan hon nyligen började 

jobba som producent för Trästocksfestivalen. Hon har tidigare arbetat med 

Stockholm Pride Festival där hon hade en position i festivalledningen samt på 

Stockholm Street Festival. 

 Tomas Jernberg - Startade eget företag som 16 åring och har jobbat som manager 

under en längre tid. År 2010 startade han festivalen Getaway Rock i Gävle som 
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numera ägs av Fkp Scorpio.  Idag är Jernberg Director of Artist Management på 

Warner Music. 

 Henrik Öberg - Ljud- och ljustekniker samt ordförande i Svenska 

Kulturförbundet. Medlem i Festivalproffsen som är en ideell förening som 

tillhandahåller all slags arrangemangspersonal till festivaler, konserter och mässor 

bland annat, med till exempel security, etablering, foto och presskontakt. 

 

Intervjuteknik 

Det är också av vikt att forskaren söker ett nära samarbete med intervjurespondenterna som 

leder till att denne genuint kan få insikt i ämnet genom respondentens ögon (Bryman & 

Bell 2011). Trost (2005) lägger tyngd på att kvalitativa intervjuer utmärks med bland annat 

öppna och enkla frågor som besvaras utförligt vilket leder till material där många 

intressanta skeenden, åsikter och mönster kan finnas. Vi har i vår uppsats använt oss av en 

låg grad av standardisering, vilket enligt Trost (2005) är när forskaren bland annat låter 

frågeställningarna anpassas efter respondenternas språk. Frågorna tas också i den ordning 

de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden där följdfrågor formuleras 

beroende på tidigare svar (Trost 2005). Ryen (2004) menar att på grund av detta blir därför 

angreppssätten olika då samma intervjuguide används olika på olika intervjurespondenter. 

Att använda en låg grad av standardisering föll oss naturligt då vi ansåg att intervjuerna 

skulle flyta på lättare, då det genom detta sätt snarare kan liknas vid en vanlig 

konversation. Vi ville på detta sätt låta intervjurespondenterna tala fritt och gärna låta dem 

ledas in i egna tankar. 

 

Trost (2005) påvisar att en hög grad av strukturering utmärks av att forskaren vet vilka 

frågor som ska ställas och att allt innefattar just det ämnet och ingenting annat. Vi har 

använt oss av en teknik Andersen (1998) kallar för den delvis strukturerade intervjun. 

Forskaren har i denna situation större kännedom om det aktuella området. Detta innebär att 

vi inför intervjuerna har en viss teoretisk och empirisk kunskap om det studerade området 

men är öppna för nya perspektiv som respondenten kan bidra med. På grund av vår 

utbildning hade vi redan förkunskap om ämnet men trots det var vi öppna för nya 

perspektiv och insikter. Vi ville ta del av allt intervjurespondenten hade att säga och inte 

utesluta någonting eftersom att det kunde visa sig vara värdefull information. Vi vill även 

påvisa att vi använt oss av intervjurespondenter vilket är ett begrepp som betonar att 

forskaren ska erhålla information om en individs, det vill säga intervjupersonens egna 
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känslor, åsikter och uppfattningar (Repstad 2007). I kvalitativ forskning är forskaren 

intresserad av att ta del av intervjurespondenternas erfarenheter menar Merriam (2009). Ett 

tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller personer som studeras är ett 

kvalitativt arbetssätt betonar Repstad (2007). 

 

När det kommer till utförandet av intervjuerna var vårt mål att göra samtliga ansikte mot 

ansikte. Detta var dock på grund av förhinder inte möjligt, vilket resulterade i att en av 

intervjuerna utfördes via telefon samt en via e-post. Detta var något vi diskuterade 

ingående eftersom det, enligt Repstad (2007), inte anses vara typiskt kvalitativt att inte 

göra intervjuerna ansikte mot ansikte då information kan gå förlorad. Författaren påpekar 

dock att det inte finns någon anledning att avvisa denna typ av lösningar om det inte finns 

en möjlighet att genomföra intervjun ansikte mot ansikte. Vi ansåg att det inte var 

väsentligt att utesluta informationen som mailintervjun gav på grund av att den visade sig 

innehålla värdefull information, trots att den inte var lika utförlig som resterande 

intervjuer. 

 

Vi utgick från en intervjuguide på samtliga intervjuer förutom den via mail. Intervjuguiden 

finns bifogad som Bilaga 3 och frågorna som ställdes via e-post som Bilaga 4. De 

intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte och den via telefon spelades in med hjälp 

av mobiltelefoner vilka har samma funktioner som exempelvis en diktafon. Ett effektivt 

sätt att försäkra sig om att all information upptas vid en intervju är att spela in den via till 

exempel bandspelare menar Ryen (2004). Fördelarna med att spela in intervjuer är dock, 

enligt Repstad (2007), att forskaren kan koncentrera sig på vad respondenten säger och inte 

ägna tid åt att anteckna, vilket gör att fokus hela tiden ligger på utförandet av intervjun. 

 

Enligt oss blev telefonintervjun i stort sett lika kvalitativ som de intervjuer utförda ansikte 

mot ansikte men vi är medvetna om vissa bortfall. Vi kunde till exempel inte läsa av 

situationen eller respondentens kroppsspråk, men röst och tonläge framkom vilket gjorde 

att situation ändå till stor del kunde avläsas. Som tidigare nämnt är vi också medvetna om 

att intervjun via mail inte är typiskt kvalitativ vilket vi hade i åtanke vid utformningen av 

frågorna. Frågorna som skickades utformades på ett sådant sätt att de var öppna samt 

tydliga, och vi strävade efter att reducera utrymmet för missförstånd. Ryen (2004) menar 

att intervjuer via mail medför att förmågan att uttrycka sig skriftligt varierar och kan därför 
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skapa missförstånd. Dock påpekar författaren att intervjuer via mail också ger 

respondenten tid att reflektera över svaren vilket är en fördel. 

 

2.3.2 Sekundärkällor 

Patel & Davidsson (2011) framhåller att sekundärkällor är dokument och allt som inte är 

primärkällor som till exempel dagböcker, protokoll och statistik. De dokument vi tagit del 

av är en årsrapport från STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) samt en 

arbetsmarknadsrapport från organisationen Musiksverige. Dessa dokument användes 

till Branschpresentationen (se Bilaga 1) där vi ville förtydliga och presentera 

festivalbranschen med hjälp av statistik.  Dessa källor fann vi trovärdiga på grund av att 

båda organisationerna är grundade av etablerade aktörer i musikbranschen. Vi vill även 

påpeka att ytterligare internetkällor som vi använt oss av är från svenska festivalers 

hemsidor, festivalinfo samt artiklar i dagstidningar. I övrigt har vi valt att inte använda 

sekundärkällor då vi inte fann det nödvändigt för vår studie. 

 

2.4 Forskningsansats 
Patel & Davidsson (2011) påvisar tre sätt att relatera teori och empiri på, vilket är genom 

deduktion, induktion eller abduktion. Bryman & Bell (2011) tydliggör att teorin är 

utgångspunkten när ett deduktivt arbetssätt används. Till skillnad från det deduktiva 

arbetssättet menar författarna att det induktiva arbetssättet innebär att empirin kopplas till 

teorin som ligger till grund för en viss utredning. Ett tredje arbetssätt är det abduktiva, 

vilket kan beskrivas genom att det varvar induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 

2008). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) utgår abduktion från empirin och används vid 

många fallstudiebaserade undersökningar. De understryker att under en abduktiv 

arbetsprocess utvecklas empirin, samtidigt som att teorin justeras. Teorin och empirin 

omtolkas därmed successivt i skenet av varandra menar författarna. En konsekvens av 

detta är att vårt arbetsätt har blivit abduktivt vilket har fördelen att den inte låser författaren 

i hög grad, vilket däremot kan bli fallet om tillvägagångssättet är strikt deduktivt eller 

induktivt (Patel & Davidsson 2011). Det visade sig tydligt under arbetsprocessen att 

studien antog en abduktiv karaktär då vi var tvungna att utveckla empiri samtidigt som 

teorin justerades. Till en början antog vårt arbete en deduktiv ansats då vi hade 

grundkunskap om ämnet samt att det på grund av tidsbrist inte gick att utgå från empiri 

eftersom att intervjurespondenter ännu inte hade kontaktas. Detta är inte ett karaktäristiskt 

drag av abduktion, då vi producerat vårt arbete genom att först välja och skriva en teoretisk 

grund. Därefter genomfördes samtliga intervjuer vilket gav oss en tydlig bild över vad som 
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ansågs relevant av det som valts ut och bildat vår teoretiska del. Teorin och empirin har 

sedan omtolkats i relation till varandra vilket gjorde att vår studie antog en abduktiv ansats. 

Risken med att arbeta abduktivt är enligt Patel och Davidsson (2011) att alla forskare är 

färgade av erfarenheter och tidigare forskningar vilket innebär att ingen forskning startar 

förutsättningslöst. Detta var vi medvetna om då vi för tillfället studerade på universitet 

vilket genererade förkunskap om ämnet, men också med tanke på att vi alla har jobbat med 

och besökt musikfestivaler sedan innan. Det var för oss därför betydelsefullt, vilket ovan 

nämns, att ha en öppen inställning.   

 

2.5 Kunskapsprocessen 
Vi alla studerar för tillfället Music & Event Management med inriktning på 

marknadsföring, vilket innebar att det föll oss naturligt att involvera båda ämnena i vår 

studie. Anledningen till att vi valde festivalbranschen som ämne var på grund av att vi fann 

detta område intressant och för att det upplevdes outforskat. Tanken var att utforska ämnet 

från ett marknadsföringsperspektiv med fokus på servicelandskapet och kundens 

värdeskapande då intresset för områdena uppstått under tidigare kurser. Vårt fokus 

resonerades fram genom diskussion med varandra och tillsammans med vår handledare. 

Början av studien inleddes med att utforma första kapitlet som justerades genom hela 

arbetsprocessen. Problemformuleringen och de två delsyftena definierades och fick 

slutligen dess bestämda formulering med stöd från vår handledare. En grund för teorin 

skrevs där målet var att ha en tät teoretisk diskussion med hjälp av olika författare av både 

böcker och vetenskapliga artiklar. Vi valde även att sammanfatta de övergripande 

teoretiska dragen i en modell som presenteras i slutet av teorikapitlet.  

 

Empirin utfördes i god tid för att ha tillgänglighet till ytterligare frågor. Det var för oss 

betydelsefullt att genomföra intervjuerna i en avslappnad och ostörd miljö för att inte gå 

miste om information samt för att reducera missförstånd. Samtliga intervjuer som gjordes 

ansikte mot ansikte utfördes på informanternas arbetsplatser, förutom en som tog plats på 

ett café. Vi upplevde dock inte att det påverkade resultatet av intervjun. Samtliga intervjuer 

var omfattande och tidsbrist upplevdes inte vara en påverkande faktor för någon av 

parterna. 

 

Efter att insamlingen av empirin och transkriberingen av intervjuerna var genomförd följde 

analysen. Vid utförandet av analysen kom vi till insikt med att teorin innehöll ämnen som 

inte berörde syftet direkt och som då blev bortfall. På grund av att vårt arbete innehöll ett 
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för stort antal sidor var det dessutom av relevans att utesluta vissa stycken. I analysen 

kopplade vi teorin till empirin där försökte finna mönster, samband och särskiljningar som 

sedan diskuterats mer genomgående i ett eget avsnitt. Slutligen mynnade vår forskning ut i 

det sista kapitlet där slutsatser presenterats genom särskiljningar och tendenser vi funnit 

genom analysen av empirin. Slutsatserna har presenterats genom besvarande av våra 

delsyften samt forskningsfråga.    

 

2.6 Vetenskapliga kriterier 

2.6.1 Validitet och trovärdighet 

I samband med trovärdighet hänvisas det till begreppen validitet och reliabilitet vilka är 

begrepp utvecklade inom den kvantitativa forskningen (Repstad 2007). Enligt Kaijser & 

Öhlander (2011) står begreppet reliabilitet för en mätnings tillförlitlighet och är en viktig 

bedömningsgrund vid kvantitativ forskning. Vi tar dock avstånd från reliabilitet då det ofta 

förknippas med en kvantitativ ansats, men valde ändå att beröra begreppet eftersom 

validitet och reliabilitet oftast nämns i samband med varandra. Kaijser & Öhlander (2011) 

lyfter fram Gray (2003) som betonar att kvalitativ forskning sägs ha hög grad av validitet. 

Begreppet validitet i en kvalitativ studie innefattar enligt Patel & Davidsson (2011) hela 

forskningsprocessen och är inte enbart relaterad till insamlingen av empiri. Bryman & Bell 

(2011) påvisar intern och extern validitet där intern är om det finns en bra koppling mellan 

det forskaren observerat och de teoretiska idéerna som denne utvecklar. På grund av att vi 

har antagit en abduktiv ansats och då växelvis justerat teori och empiri i samband med 

varandra, har bidragit till att en bra koppling mellan dessa eftersom att de anpassats till 

varandra. Vi har också en stor variation av vetenskapliga källor för att skapa en diskussion 

mellan dessa och ange olika åsikter och perspektiv på ämnet.  

 

Extern validitet är i vilken grad empirin kan generaliseras över sociala sammanhang 

betonar Bryman & Bell (2011). Enligt vår forskningsansats var det inte lämpligt att 

generalisera och av den anledningen har vi tagit avstånd från det. Därför har vi med 

ovanstående resonemang försökt att ta hänsyn till validiteten och trovärdigheten i studien.   

   

2.6.2 Metodkritik 

Vi har genomgående i detta kapitel kritiserat de metoder vi har valt att använda oss av och 

presenterar här en sammanfattning av kritiken. Bryman & Bell (2011) framhåller att 

svagheter i den kvalitativa forskningen är att forskarnas och respondenternas egna 
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uppfattningar står i centrum och kan därför påverka resultatet. Detta har vi varit medvetna 

om och har försökt att betrakta vår studie objektivt och utelämnat egna konstaterande 

uttalanden. Vad gällande respondenterna uppmanade vi dem att föra en allmän diskussion 

om ämnet istället för att betona specifika musikfestivaler. Vidare har vi tagit hänsyn till 

personliga intressen hos respondenterna. Som tidigare nämnt är vi också medvetna om 

nackdelarna med intervjuer som inte är ansikte mot ansikte.   

 

Samtidigt framhåller Kaijser & Öhlander (2011) att sannolikheten att läsaren övertygas 

angående tolkningens rimlighet ökar om forskaren kan redovisa tolkningsprocessen, vilket 

vi gjort under rubriken 2.5 Kunskapsprocessen. Ryen (2004) menar att kritik riktar sig mot 

validitet eller graden av sanning hos kvalitativa studier. Detta på grund av att den 

kvalitativa studien har en tendens att använda anekdoter eller några få talande exempel 

utan att forskaren får ta del av avvikande eller obestridlig data menar författaren. Vi har 

haft detta i åtanke när vi har tolkat och analyserat empirin. För att skapa trovärdighet har vi 

också spelat in alla intervjuerna och bett respondenten att förtydliga svaren om de varit 

otydliga. Då intervjuerna är inspelade har vi senare kunnat tolka och återge 

respondenternas information på ett korrekt och objektivt sätt vid transkriberingen. Genom 

detta arbetssätt har vi även kunnat skicka ut transkriberingarna för godkännande när 

respondenterna bett om det. Genom ovanstående resonemang har vi försökt att ta hänsyn 

till validiteten och trovärdigheten i studien.     

 

Det faktum att vi spelat in intervjuerna kan också riktas kritik mot.  Ryen (2004) menar att 

om intervjupersonen inte känner sig bekväm med att samtalet spelas in bör forskaren med 

hänsyn till intervjumaterialet inte använda sig av någon teknisk inspelningsutrustning. 

Detta är dock inget vi upplevt, då samtliga informanter varit öppna till inspelning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande teoretiska områden kommer ligga till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram. De områden vi anser vara centrala i denna uppsats är serviceprocessen, med 

servicelandskapet inklusive de fem mänskliga sinnena, personal och kunden i fokus, samt 

värdeskapande.  

 

3.1 Servicelandskap 

3.1.1 Miljömässiga dimensioner 

Grönroos (2008) framhåller att servicelandskapet fungerar som en marknadsföringskanal 

och en plattform där tjänster äger rum. Samtidigt väljer Mossberg (2003) att kalla miljön 

för upplevelserummet eftersom det är där kunden upplever tjänsten. Bitner (1992) har 

utvecklat ett perspektiv där servicelandskapet består av miljömässiga dimensioner som hon 

delat in i tre huvudgrupper, nämligen villkor i rumsmiljö, rum/funktion samt tecken, 

symboler och artefakter. Dessa dimensioner är de lättaste för en organisation att förstå för 

de omfattar observerbara och mätbara stimuli som kan kontrolleras för att påverka personal 

och kunder (Rosenbaum & Massiah 2011). I modellen utgörs villkoren i rumsmiljön av 

temperatur, luftkvalitet, ljud, musik, lukt och liknande komponenter samt kategorin 

rum/funktion av faktorer som layout, inredning och utrustning. Tecken, symboler och 

artefakter består i sin tur av skyltning, personliga artefakter och dekorstil med mera. Alla 

dessa miljömässiga dimensioner påverkar kundens, men även personalen, upplevelse av 

servicelandskapet och resulterar i kognitiva, känslomässiga och psykologiska reaktioner 

hos aktörerna som vistas i miljön (Bitner 1992). Bitner (1992) menar att leverantörer kan 

påverka både kundens och personalens uppfattning av en tjänst genom att arbeta med dessa 

dimensioner. 

 

Grönroos (2008) lyfter i sin tur fram kritik gentemot modellen ovan. Dock stödjer han den 

grundläggande modellen i det avseende att servicelandskapet är något som till viss del 

planeras och kontrolleras av tjänsteleverantören, men kritiserar det faktum att modellen 

inte inkluderar människorna i den fysiska miljön som någon väsentlig del av 

servicelandskapet, även om det påverkar deras beteende. I samband med denna kritik 

presenterar han en utvidgad modell av Sandbacka (2006) där den fysiska miljön som social 

mötesplats lyfts fram och där de miljömässiga dimensionerna kompletteras med aktörernas 

personliga erfarenheter, såsom tidigare upplevelser, bild av företaget samt 
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beteendemässiga avsikter. Syftet med modellen är att visa hur interaktioner både mellan 

aktörer men även mellan aktörer och fysiska element i omgivningen påverkar kundens 

upplevelse av tjänstekvaliteten, vilket även benämns som interaktiv marknadsföring 

(Grönroos 2008). Vad Grönroos (2008) understryker är att dessa interaktioner bör utformas 

på ett sätt där kunderna får en positiv upplevelse av tjänstens kvalitet, vilket i sin tur skulle 

resultera i en vilja att fortsätta använda sig av tjänsteföretagets erbjudanden. Rosenbaum & 

Massiah (2011) framhåller att det finns två ytterligare dimensioner i upplevda 

servicelandkapet som är de socialt symboliska samt naturliga dimensioner. Författarna 

menar att symboler kan ha olika innebörd för olika individer samt diskuterar hur den 

fysiska miljön påverkar kundernas hälsa och välbefinnande. Vidare kan servicelandskapets 

roll diskuteras. 

 

3.1.2 Servicelandskapets roll 

Mossberg (2003) beskriver olika typer av servicelandskap genom att dela in dem efter 

tjänsters varaktighet samt genom att diskutera begreppet upplevelseområde. Hon skiljer på 

permanenta servicelandskap såsom nöjesparker, hotell, idrottsarenor, restauranger samt 

utställningshallar och icke-permanenta som ofta omfattar tillfälliga, men ibland 

återkommande, evenemang. I samband med detta nämns även begreppet upplevelseområde 

som är den plats där kunden upplever även andra miljömässiga inslag och företag i närhet 

till servicelandskapet. Vad Mossberg (2003) här understryker är det faktum att kunden inte 

bryr sig om vem som äger eller kontrollerar de olika företagen, utan endast har intresse för 

tillfredsställelsen av sina egna behov. Även Wilson et al. (2008) diskuterar 

servicelandskapet ur olika perspektiv med fokus på dess olika roller. Den första funktionen 

som nämns är servicelandskapet som förpackning, vilket innebär att landskapet betraktas 

som en slags helhet, som en produktförpackning som utåt förmedlar vad som finns ”inuti”, 

det vill säga vad tjänsten erbjuder. Det innebär att servicelandskapet kan kommunicera en 

bild eller ett syfte till kunderna (Aubert-Gamet 1996). Detta är något Mossberg (2003) 

framhåller som en visuell metafor för att kommunicera den immateriella tjänst företaget 

erbjuder. Vidare diskuteras landskapets funktionalitet. Enligt Wilson et al. (2008) ska 

arenan erbjuda trygghet och stödja kundens medverkan i serviceprocessen, det vill säga 

resultera i tillgängliggörande av tjänsten för kunden. Här kan även rutiner och system som 

kunden dras in i diskuteras. Mossberg (2003) stödjer även denna funktion genom att betona 

servicelandskapets roll för att underlätta (eller försvåra) för anställda och kunder att utföra 

sina respektive aktiviteter. Servicelandskapets roll kan även vara att förmedla en känsla av 

en inhägnad genom att kommunicera synliga eller osynliga gränser (Lin 2004). 
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Wilson et al. (2008) betraktar även landskapet där tjänsten upplevs som en mötesplats. Här 

betonar författarna att servicelandskapet kan underlätta och uppmana till interaktioner 

mellan kunder samt personal, utöver att fungera som mötesplats i sig. Plattformen kan 

dessutom få kunder och personal att förstå deras roller, genom att exempelvis påvisa vart 

kunden är välkommen och vilka utrymmen som endast gäller personal (Wilson et al. 

2008). Som mötesplats framhåller Mossberg (2003) dessutom att servicelandskapet kan 

användas för att attrahera rätt kundsegment. Hon menar att leverantörer genom att 

medvetet arbeta med faktorerna i servicelandskapet kan nå de rätta kunderna vilket 

resulterar i att kunderna får en positiv upplevelse. Wilson et al. (2008) avslutar 

diskussionen med att lyfta fram servicelandskapet som positionering, som ett medel för 

leverantören att förmedla sin image till kunden och för att särskilja sig från sina 

konkurrenter. Detta resonemang stöds även av Mossberg (2003) som beskriver att särskilt 

tjänsteföretag som bygger sin affärsidé på att ge kunden en upplevelse kan genom 

servicelandskapet förmedla en känsla av underhållning, värme och spänning et cetera. 

Ytterligare en roll som Mossberg (2003) lyfter fram och som Wilson et al. (2008), Bitner 

(1992) och Grönroos (2008) bland andra författare betraktar som grundläggande är 

servicelandskapets funktion att påverka kunders och anställdas känslor och beteende. 

Mossberg (2003) skriver att aktörernas beteende och upplevelse påverkas av miljön de 

vistas i och kan antingen bidra till att locka till sig/behålla kunder och personal om 

upplevelsen är positiv och vice versa. Även Lin (2004) diskuterar hur kunderna påverkas 

av servicelandskapet och framhåller att individer skapar en holistisk mental bild som 

grundar sig på faktorer i servicelandskapet, vilket resulterar i emotionella och 

känslosamma reaktioner. 

  

3.1.3 Sinnesintryck i servicelandskapet 

Enligt Örnbo et al. (2005) har människans behov i allt större omfattning blivit mer 

emotionella och att vi därför väljer utifrån immateriella behov i allt högre utsträckning. 

Vidare betonar de därför att det är sinnena människan använder för att tillfredsställa sina 

behov. För företag har detta inneburit att de mänskliga sinnena placerats i centrum för 

marknadsföringen, vilken därmed främst syftar till att erbjuda sinnesupplevelser och att 

företag utmanas att tala både till kundens hjärna samt hjärta (Hultén et al. 2008 & Örnbo et 

al. 2005). Synen på kunden har på detta sätt förändrats från att ha betraktats som en passiv 

mottagare till att beskådas som en aktiv medaktör i köps- och serviceprocesser (Underhill 

2009).  
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Enligt Hultén et al. (2008) har det länge funnits en medvetenhet om de mänskliga sinnenas 

stora betydelse i marknadsföringen, men de har ändå förbisetts av 

marknadsföringsteoretiker. Författarna har därför utvecklat konceptet 

sinnesmarknadsföring då de framhåller att en ökad kunskap om sinnena kan ge framgång 

till företags marknadsföring men även personifierar en individs sinnesupplevelse, något 

som understryks som viktigt i dagens individualiserade samhälle. Även Örnbo et al. (2005) 

har framställt en sinnesmodell, för att visa att information i form av sinnesintryck tolkas 

och filtreras av mottagaren. När samtliga fem sinnen påverkas samtidigt får vi enligt Örnbo 

et al. (2005) en kroppslig upplevelse, en totalupplevelse som involverar hela kroppen och 

där kunden använder hela känselapparaten för att absorbera stämningar och intryck, något 

Hultén et al. (2008) kallar en “multisensorisk upplevelse”. 

 

3.1.4 Synsinnet 

Synen är vårt mest framträdande sinne och enligt, Hultén et al. (2008) bygger en 

synupplevelse på ett antal visuella sinnesuttryck som vart och ett eller tillsammans kan 

synliggöra ett servicelandskap, men dels även varor och tjänster. Mossberg (2003) 

framhåller att servicelandskapet används för att attrahera rätt kundsegment, vilket hon 

menar kan resultera i att kunderna får en positiv upplevelse. I relation till detta menar 

Hultén et al. (2008) att företag har en möjlighet att skapa en känslomässig synupplevelse 

genom design som ett estetiskt inslag. En faktor som talas mycket om när det kommer till 

synupplevelser är ljus. Enligt Hultén et al. (2008) används ljus och ljussättning alltmer för 

att skapa attraktion och uppmärksamhet med avseende på förändringar i servicelandskapet. 

Vidare betonar författarna att rätt ljus kan bidra till att skapa rätt stämning, vilket i sig ska 

kunna fånga och attrahera kunders intresse. 

 

Av ovanstående anledning ser de möjligheten till variation i servicelandskapet som ett 

viktigt skäl till att använda ljussättning, genom att exempelvis använda sig av mörka och 

ljusa ytor, obelysta och belysta ytor samt ofärgat och färgat ljus i ett och samma landskap. 

Lin (2004) påvisar att ljus även kan påverka kunders beteenden, då allmänna samtal är mer 

sannolikt i ljusa miljöer medan intimare samtal är vanligare i mer dämpad belysning.  

 

3.1.5 Hörselsinnet 

Örnbo et al. (2005) framhåller att hörseln, tillsammans med synen, är det mest använda av 

alla människans sinnen. När Bitner (1992) diskuterar villkor i rumsmiljö lyfter hon fram 

ljud och musik som två exempel som påverkar kunden i ett servicelandskap. Mossberg 
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(2003) framhåller att många företagare har intresserat sig för möjligheten att med hjälp av 

musik uppnå ett önskat beteende hos människor.  I samband med detta beskriver hon hur 

studier över tempo, rytm och volym påverkar kunders beteenden och vilka känslor som 

uttrycks i samband med dem. Musik kan även användas som ett effektivt verktyg för att 

minimera de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med att kunder behöver 

vänta i någon form av serviceverksamhet (Lin 2004). Vidare menar Mossberg (2003) att 

ljudets påverkan kan variera beroende på i vilket samband de förekommer. I motsats till 

restauranger där musik ofta ska vara avslappnande ska ljudet vid exempelvis 

sportevenemang skapa spänning och engagemang, och åskådarnas skrik och jubel 

uppfattas ofta som mer positivt än störande (Mossberg 2003). 

 

Det är viktigt att påpeka att ljud i servicelandskap inte enbart handlar om strategiskt valt 

ljud, såsom bakgrundsmusik, utan även oljud (Hultén et al. 2008). Mossberg (2003) hävdar 

att ljudets påverkan ofta inte uppmärksammas av kunden, men att människor ändå blir 

påverkade av det, något som även stöds av Hultén et al. (2008). Dock framhåller Lin 

(2004) att högt ljud uppfattas som negativ stimulans, särskilt när ljudet är oväntat eller 

uppfattas som oönskat. Andra villkor i rumsmiljö som också påverkar kundens upplevelse i 

servicelandskapet är till exempel temperatur och trängsel (Bitner 1992).  

 

3.1.6 Känselsinnet 

När kroppen utsätts för beröring, tryck, smärta, kyla och värme aktiveras människans 

känselsinne, och utan det skulle vi inte kunna förhålla oss till proportioner och storlek 

(Örnbo et al. 2005). Som ovan nämns är temperatur, men även övriga väderförhållanden, 

externa omständigheter som påverkar kunders känselsinne (Bitner 1992). Enligt Bitner 

(1992) går dessa element inte att påverka, medan Hultén et al. (2008) framhåller att 

leverantörer kan arbeta med dem medvetet för att på ett önskat sätt påverka kundens 

sinnesupplevelse. Vidare kan diskuteras hur fysisk beröring påverkar en kunds 

känselupplevelse. 

 

Örnbo et al. (2005) betonar att exempelvis bekvämlighet, humor, smekningar och sex inte 

skulle ha någon mening utan känselsinnet, då det är viktigt för välbefinnandet, förståelsen 

av omvärlden och relationerna till andra människor. Mossberg (2003) betonar i samband 

med detta att bekvämlighet påverkar hur länge kunden stannar i ett servicelandskap. 

Experiment har gjorts där beröring från personal har resulterat i att kunden fått en mer 

positiv upplevelse av serviceprocessen och att fysisk kontakt kan motverka både stress och 
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ångest (Hultén et al. 2008). Samtidigt har det dock visat sig att beröring i servicelandskapet 

kan vara negativt. När det kommer till trängsel menar forskare att den upplevs på olika sätt 

beroende på antalet kunder på en viss yta (Nordfält 2007). Dessutom menar Nordfält 

(2007) att den grad i vilken kunden upplever sig vara i kontroll över situationen påverkar 

om en hög kundtäthet ska uppfattas som trängsel eller inte och att detta även varierar 

beroende på typ av plats samt vilka förväntningar som innehas på den (exempelvis 

skillnader på bar och bank). Underhill (2009) framhåller att trängsel i de flesta fall 

påverkar kundernas upplevelser negativt.  

 

Nordfält (2007), som diskuterar servicelandskap i butikssammanhang, menar att det för 

företag gäller att designa servicelandskap på ett sätt som minskar risken för trängsel för att 

kunderna inte ska se trängseln som en konsekvens av butikens layout. Vidare menar 

författaren dessutom att eventuella negativa känslor kan hävas om kunderna upplever att de 

har ett val, vilket kan skapas genom att tydligt skylta med alternativa lösningar. Således 

kan alltså detaljister klara sig undan kritik som gäller oundviklig trängsel (Nordfält 2007). 

Förutom syn, hörsel och känsel som diskuterats i styckena ovan har också lukt- och 

smaksinnet betydelse för kundens upplevelse.  

 

3.1.7 Lukt- och smaksinnet 

Örnbo et al. (2005) framhåller att luktsinnet är överlägset när det kommer till att framkalla 

associationer och aktiveras när vi känner doften av något betydelsefullt. Mossberg (2003) 

påvisar att lukt även påverkar kunders beteende. Hon hävdar att dofter på ett sjukhus kan få 

människan att känna rädsla, medan dofter på en restaurang gör att vi känner hunger. Därför 

menar författaren att det är möjligt att strategiskt påverka exempelvis kunders 

tidsuppfattning vid väntetid och köbildning genom att introducera lukter i butiker. Enligt 

Nordfält (2007) påverkas kunden ofta av dofter liksom andra sinnesintryck utan att vara 

medveten om det. Skillnaden mellan andra sinnesintryck och dofter är att de ofta är svåra 

att uttrycka verbalt som till exempel synintryck, vilket gör att de i ännu större grad 

påverkar utan att kunden är medveten om det (Nordfält 2007). I samband med detta 

betonar Wilson et al. (2008) att doft är en dimension som kan påverka hur kunder känner, 

tänker och reagerar på en viss tjänst. Nordfält (2007) menar dock att det finns relativt stora 

skillnader i hur människor påverkas beroende på kön, ålder och till viss del även subjektiva 

upplevelser. Exempelvis är yngre människor ofta mer känsliga till dofter då luktsinnet, 

liksom synen, avtar ju äldre en person blir (Nordfält 2007). 
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Smaksinnet hänger ihop med luktsinnet, vilket innebär att sinnena kommer att förändras 

om ett av dem går förlorat (Örnbo et al 2005). I samband med detta påvisar Lin (2004) att 

dofter kan påverka en konsuments önskan att göra ett köp, och ger exempel som att doft 

från ett bageri kan öka försäljningen. Vidare framhåller Hultén et al. (2008) att det ofta är 

smakupplevelserna människor kommer ihåg när de tänker tillbaka på olika händelser. 

Samtidigt framhåller Örnbo et al. (2005) att en upplevelse blir större ju fler sinnen som är 

involverade i kommunikationen mellan leverantör och kund, och om alla sinnen 

samaktiverar mottagaren skapas en optimal upplevelse. 

 

Sammanfattningsvis innehåller ett servicelandskap många olika komponenter vars 

förhållanden till kunden präglas av komplexitet. Bitner (1992), bland andra författare, 

framhåller att landskapet kan påverka dem som är i kontakt med det och framkalla 

känslomässiga reaktioner som i sin tur påverkar beteenden. Samtidigt påverkar atmosfären 

i ett servicelandskap kundernas känslomässiga sinnesstämning, vilket kan leda till antingen 

ökad eller minskad tillfredsställelse (Mossberg 2003). Men för att förstå hur detta kan 

påverka kundens totala upplevelse behöver vi gå in på ytterligare två av serviceprocessens 

resurser. 

 

3.2 Personal 

3.2.1 Personal i servicelandskapet 

Bitner (1992) beskriver hur personalen är en del i servicelandskapet som både påverkar 

samt påverkas av det. Personalen i frontlinjen är dem kunden kommer i kontakt med i ett 

företag, vilka utgör en kritisk del i hur en tjänst uppfattas menar Gummesson (2008). 

Författaren beskriver hur personalen är tjänsten, organisationen och marknadsförarna i 

kundens ögon vilket också Lovelock (2011) styrker samt påpekar att frontpersonalen är 

den viktigaste aspekten av en tjänst. Personalen i frontlinjen och personalen i backstage 

kan uppträda annorlunda eftersom att de i backstage är utom räckhåll för att kunna påverka 

kunden personligen (Mossberg 2003). Detta stöds av Gummesson (2008) som också 

betonar att personalen i backstage kan ta kontakt med personalen i frontlinjen som i sin tur 

har kontakt med kunden. Fortsatt framhåller han att kommunikationen mellan frontlinjen, 

backstage och slutligen management måste vara bra för annars kan det uppstå problem för 

frontlinjen i att bibehålla en god tjänstekvalitet för kunden. 
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3.2.2 Servicemötet 

Utgångspunkten för en upplevelse är enligt Örnbo et al. (2005) det fysiska mötet och den 

interpersonella kommunikationen. Gummesson (2008) beskriver mötet mellan kunden och 

personalen som ett servicemöte vilket Grönroos (2008) styrker och betonar även att 

servicemötet är avgörande för tjänsteupplevelsen. Detta servicemöte mellan personal och 

kund utgör sanningens ögonblick som är beroende av att interaktionen är positiv för både 

personalen och kunden för att en god service ska kunna skapas (Normann 2000). Grönroos 

(2008) väljer att beskriva sanningens ögonblick i form att ett gyllene tillfälle för personalen 

att förtydliga tjänstekvaliteten för kunden. Alla interaktioner med frontpersonal, andra 

kunder, teknologi och den fysiska omgivningen har en stor betydelse för kundens förmåga 

att bedöma tjänsten (Baron & Harris 2003). Dessa ögonblick eller tillfällen ska alltid 

hanteras på ett bra sätt av personalen för att det inte ska uppstå oväntade kvalitetsproblem 

menar Grönroos (2008). Baron & Harris (2003) framhåller att det ändå kan uppstå problem 

i interaktionerna men de går att lösa genom att träna de anställda till att agera och reagera 

på ett lämpligt sätt. Författarna menar att enkäter och intervjuer kan underlätta för 

personalen att ta reda på vad kunderna själva upplever som tillfredsställande eller blir 

missnöjda av. Det kan sedan ligga till grund för hur de anställda kan tränas för att öka 

servicekvaliteten (Baron & Harris 2003).  

 

Enligt Schmitt (2003) bör personalen vara motiverad, kompetent och ha ett innovativt 

tänkande för att skapa en positiv upplevelse för kunden. Personalen spelar också en stor 

roll i att ana kundernas behov, skräddarsy tjänsten och att bygga personliga relationer med 

kunderna (Lovelock 2011). Wilson (2008) betonar att många gånger är personalen tränad 

till att vara artiga mot kunden samt att tänka att kunden alltid har rätt, men kunden har 

ingen skyldighet att vara det tillbaka. Lovelock (2011) lägger tyngd på skillnader mellan 

hur personalen i frontlinjen känner inombords och vilka känslor de förväntas att visa mot 

kunderna. Han menar att de förväntas vara glada, vänliga, visa medlidande och 

uppriktighet samt att dessa känslor visas genom olika ansiktsuttryck och tonlägen. På 

grund av detta menar Wilson (2008) att personalen kan vara mer eller mindre 

känslomässigt involverade i kunden i sanningens ögonblick då de antingen kan låtsas vara 

involverade genom ett ytligt uppträdande, eller att personalen försöker uppleva de riktiga 

känslorna som de ska uttrycka till kunden. 

 

Resultatet i sanningens ögonblick kan i sin tur påverka organisationen (Normann 2000). I 

detta sammanhang framgår det att det är viktigt att hela företagets normer och attityder 
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överensstämmer med de normer och attityder som krävs i sanningens ögonblick för att hela 

organisationen ska sträva mot samma goda service, och på så sätt få nöjda kunder.  

 

3.2.3 Personalens upplevelse 

Schmitt (2003) betonar vikten av personalens upplevelse, då personalen i sin tur påverkar 

kundens uppfattning och upplevelse av tjänsten. Som tidigare nämnt beskriver Bitner 

(1992) även hur personalen påverkas av servicelandskapet. Hon och även Ezeh & Harris 

(2007) nämner att det är faktorer som motivation, produktivitet och tillfredsställelse hos 

personalen som påverkas. För att behålla kompetent personal är det effektivaste sättet att 

motivera och belöna dem (Lovelock 2011). Hur personalen mår och upplever företaget är 

kritiskt för att kunna leverera en upplevelse, förstärka samspelet med kunden och att 

uppmuntra till ständiga innovativa initiativ (Schmitt 2003). 

 

Människor vill uppleva sitt jobb som strömmande menar Schmitt (2003) vilket innebär att 

de blir så pass involverade att de glömmer bort tiden. De anställda blir motiverade och 

nöjda med sin arbetsinsats när de vet att de gör ett bra jobb och speciellt om jobbet är 

varierande, om det har en påverkan på andra människor och om feedback ges direkt till 

personalen om hur väl de har utfört arbetet (Lovelock 2011). För att göra personalen 

involverade i arbetet och för att skapa de bästa förutsättningarna påvisar Schmitt (2003) att 

den anställde ska betraktas som en intern kund, för att kunna ta reda på vad den anställde 

vill och vad de skulle vilja förändra. Detta är viktigt eftersom om de anställda inte är nöjda 

med sina jobb är det svårt att få nöjda kunder (Wilson 2008). Wilson (2008) framhåller 

fortsatt att personalens tillfredsställelse och produktivitet är nära sammankopplad med 

kundens tillfredsställelse men de är inte en orsak av varandra. Författaren menar också att 

om kunden är på dåligt humör kan de också i sin tur påverka personalens humör och 

arbetsinsats, och till följd av det erkännande och den feedback personalen får av kunder, 

kollegor och chefer får de en känsla av identitet och tillhörighet till en organisation 

(Lovelock 2011). I samband med detta kan en koppling göras till kundens roll och hur 

denne som individ påverkar upplevelsen. 

 

3.3 Kunden 

3.3.1 Kunden som individ 

Örnbo et al. (2005) påvisar att den ökande individualiseringen i samhället har medfört att 

människor blivit mer kritiska, självständiga och har ett behov att förverkliga sig själva, 

vilket Hultén et al. (2008) också menar. Kunskap och upplevelser menar Rytting (2006) är 
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varierande beroende på individ, och i samband med individualiseringen betonar Hultén et 

al. (2008) orden självuttryck och livskvalitet. Konsumenter är enligt författarna komplexa 

och byter livsstil och konsumtionsvanor ofta. I allt högre utsträckning styrs människors 

beteende och uppfattningar av växlande värden, mentala tillstånd, impulser och 

stämningar. Detta kan kopplas till Hulten et al. (2008) som anser att identitetsskapande blir 

en livsstil, där det också finns en strävan av att känna tillhörighet och samtidigt vara unik.  

 

Evans et al. (2006) understryker att livsstilen är kundens unika kombination av attityder, 

intressen och åsikter vilket är av vikt då det kan ge en mer djupgående bild av kundens 

beteende. I vilken grad en kund skapar intresse för en tjänst har med situationen att göra, 

men också det individuella karaktäristiska som humör och personlighet menar Mossberg 

(2003). Mossberg (2003) menar att det alltid är kundens underliggande motivation som 

avgör om varan/tjänsten uppfattas möta behov och värden hos kunden, där 

behovstillfredsställelsen varierar beroende på situation. Kundens tillfredsställelse är enligt 

Wilson et al. (2008) influerad av en specifik service, hur kvaliteten uppfattas och priset. I 

samband med detta tar författarna upp att personliga faktorer som hur kunden mår, både 

känslomässigt och fysiskt, samt hur situationsbaserade faktorer som till exempel familjens 

åsikter kommer att påverka tillfredsställelsen. 

 

3.3.2 Kundmedverkan 

Om resultatet av upplevelsen blir positiv beror till större del på hur engagerad kunden är 

och i vilken grad kunden deltar (Mossberg 2003). Mossberg (2003) har redogjort för 

kundens grad av deltagande i form av mental närvaro samt fysisk och mental närvaro där 

kunden betraktas som åskådare eller som medproducent. Med en mental närvaro menar 

Mossberg (2003) att kunden inte måste vara fysiskt närvarande, som till exempel när en 

person tittar på TV då det anses vara en virtuell resa. Fortsatt menar författaren att kunden 

är fysiskt närvarande då den infinner sig på en speciell plats som åskådare, men trots det 

kan den vara passiv i sitt deltagande som till exempel på en biograf. När kunden är fysiskt 

och mentalt närvarande som medproducent krävs det att kunden själv deltar och engagerar 

sig vilket gör att kunden själv kan påverka resultatet av tjänsten eller händelsen (Mossberg 

2003). Att betrakta kunden som medproducent gör även Rytting (2006) och Normann 

(2000) vilka betonar att kunden som medproducent påverkas av hur mycket och på vilket 

sätt kunden måste medverka. Båda författarna menar också att kunden påverkas av vilka 

problem och tillfredsställelser som är involverade i processen. Normann (2002) talar också 

om ett gränssnitt som utgör en gräns för hur stor grad kunden medverkar i processen. En 
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form av kunddeltagande är specifikation av tjänsten där kunden har möjlighet att 

skräddarsy tjänsten och där är det viktigt att företaget beslutar hur långt i specifikationen 

kunden tillåts att delta (Normann 2000). Samproduktion är en annan form vad gällande 

grad av kundmedverkan där kunden själv utför en del av arbetet som företaget i vanliga fall 

förser kunden med (Normann 2000). Lovelock & Wirtz (2011) poängterar i koppling till 

detta att om kunden inte deltar i den mån som krävs kan upplevelsen av tjänsten bli 

negativ, vilket främst gäller tjänster där kunden bör ha en hög medverkan. 

 

3.3.3 Kunder i samspel med andra kunder 

Att inneha en förmåga och på ett passande sätt kunna involvera kunden emotionellt är 

enligt Normann (2000) ofta skillnaden mellan framgång och misslyckande. Örnbo et al. 

(2005) framhåller att kommunikationen i form av iscensättning, sinneliggörande och 

symbolhandlingar måste vara genuint upplevd, inlevd och medlevd. De menar att företag 

inte kan fylla en upplevelse med ett budskap som utgångspunkt om det inte är levandegjort 

inifrån. Känslomässiga upplevelser skapas främst av tjänsteföretag där en hög grad av 

kontakt mellan människor sker framhåller Wilson et al. (2008). Vid upplevelser är de 

emotionella värdena av stor betydelse betonar Mossberg (2003). Hon menar vidare att 

kunder kan delta i marknadsföringen av ett företag till andra kunder genom word-of-mouth 

eller via formella referenser . Hughes (2008) påpekar dock att den främsta nackdelen med 

word-of-mouth är att negativ kritik sprids fortare än positiv kritik. Andra kunder har en 

påverkan som kan förstärka eller minska kundens tillfredsställelse (Wilson et al. 2008). 

Mossberg (2003) understryker att missnöje kan uppstå om kunder med olika behov och 

intressen vistas i samma servicelandskap, där Lovelock & Wirtz (2011) skriver i koppling 

till detta att en bra blandning av kunder består av faktorer som ålder, beteende och kön. 

Andra kunder kan också bidra till en negativ upplevelse när trängsel, långa köer och för 

hög ljudnivå uppstår, men om publiken är spännande och stimulerande kan upplevelsen 

förstärkas (Mossberg 2003). Köbildning är enligt Gummesson (1991) ett klassiskt exempel 

på när andra kunder utgör ett hinder för att få tjänsten genomförd. Underhill (2009) betonar 

att om kunden upplever väntetiden som för lång kan det påverka upplevelsen negativt. För 

att undvika en missnöjd kund vid väntetid som köbildning har Maister (1985) forskat fram 

några exempel på olika typer av väntan. Han menar att väntetid där kunden lämnas utan 

förklaring uppleves som längre, därför bör det under plötsliga händelser där väntetid 

uppstår informeras om orsak till kunden vilket även Underhill (2009) påvisar. Hur länge en 

kund är villig att vänta beror på hur högt kunden värderar tjänsten, som till exempel vid 

biljettsläpp till eftertraktade konserter är vissa människor villiga att köa i flera timmar 
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(Maister 1985). Vid köbildningen upplever kunden ofta väntetiden som kortare om det 

finns något som kunden kan lägga fokus på och engagera sig i (Mossberg 2003). Mossberg 

(2003) tar upp exempel som att roa kunderna i form av någon typ av underhållning, ge 

eller erbjuda möjligheten att kunna köpa något att äta eller dricka under väntan gör att 

kunden distraheras och upplever väntetiden som kortare. 

 

Ovan har vi redogjort för olika teorier över inslag i servicelandskapet. För att förstå hur 

dessa kan påverka kundens upplevda värde behöver begreppet definieras och förståelse fås 

för hur värde skapas. 

 

3.4 Värdeskapande 
Vargo och Lusch (2011) hävdar att aktörer inte kan skapa värde för andra aktörer, men de 

kan lämna ett bidrag som har ett potentiellt värde. I samband med detta påvisar Grönroos 

(2011) skillnader mellan värdeskapande och värdemedskapande. Vargo och Lusch (2010) 

menar att företag endast kan ge förutsättningar för värdeskapande snarare än att skapa 

värde. Enligt Pralahad & Ramaswamy (2004) deltar fler konsumenter i processen för att 

både definiera och skapa värde. Den medskapande upplevelsen för kunden blir själva 

grunden för värdet menar författarna. Att kunden är en medskapare har konstaterats 

tidigare (Vargo & Lusch 2004) men Grönroos (2011) menar att det är svårt att veta vad 

som menas med värdeskapande. Enligt Gummesson (2008) sker värdeskapande också i 

interaktionen mellan kunden och varan eller tjänsten. Grönroos (2011) ifrågasätter det samt 

begreppet value-in-use som betyder att värdet framträder vid användning eller innehav av 

en resurs. Författaren ställer sig frågande till om value-in-use räcker för att beskriva 

värdeskapande eller om värdeskapande egentligen är en mer omfattande process. Han 

beskriver tre olika typer av värdeskapande i samband med value-in-use vilka är; en fysisk 

användning av en vara eller tjänst, en mental användning då kunden beslutar sig för ett köp 

eller genomför ett köp, eller slutligen att värdet ses i ägandet. Enligt Sánchez-Fernández 

and Iniesta-Bonillo (2007) innebär uppfattat värde en interaktion mellan ett subjekt 

(konsument eller kund) och ett objekt (produkt eller tjänst) samtidigt som värdet är relativt 

i förhållande till dess komparativa, personliga och situationella natur. Woodruff (1997) ser 

kundvärde som kundens personligt uppfattade preferenser för bedömning av produktens 

attribut och användning, där positivt värde uppnås om användandet av produkten/tjänsten 

uppnår kundens mål och syfte med köp. Författaren menar vidare att kundvärde knyter en 

stark relation till en nöjd kund då båda begrepp innefattar hur produkten/tjänsten 

utvärderas och evalueras vid köp och användning. Värdeskapande är en process där 
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kunden får ut något av tjänsten som ökar kundens välbefinnande (Grönroos 2008). 

Gummesson (2008) betonar att kunden inte letar särskilt efter produkter, service, kunskap 

eller information. Han menar att kunden är ute efter någonting utav värde och att 

leverantören och kunden tillsammans skapar värdet, men att det är kunden själv som 

förverkligar det. Kunden bryr sig inte om vem som äger eller kontrollerar de olika 

företagen påvisar Mossberg (2003), utan endast har intresse 

 

Kundens roll har enligt Pralahad & Ramaswamy (2004) förändrats då kunden har fått mer 

information och mer kunskap och vet mer om produkter, teknologier, priser, kunders 

agerande och reagerande runt om i världen. De konstaterar att sammanhanget och 

konsumenternas engagemang bidrar till innebörden av en viss upplevelse till individen och 

ett unikt medskapade värde. Det handlar om värdemedskapande genom personliga 

interaktioner som är meningsfulla för en specifik kund menar författarna och att den 

medskapande upplevelsen (inte erbjudandet) är basen för det unika värdet för varje individ. 

Alla interaktioner med frontpersonal, andra kunder, teknologi och den fysiska 

omgivningen har en stor betydelse för kundens förmåga att bedöma tjänsten betonar Baron 

& Harris (2003). Kunder vill ha friheten att välja hur de vill interagera med företaget, ha en 

möjlighet att göra val som reflekterar deras önskemål, kunna interagera med önskat språk 

och stil på ett enkelt och säkert sätt för att ta del av upplevelsen påvisar Pralahad & 

Ramaswamy (2004). Grönroos (2008) konstaterar att kvalitet i stor utsträckning är en 

subjektiv upplevelse och att förväntningarna måste vara realistiska. Service och 

servicekvalitet är för de flesta företag en förutsättning för att överleva idag och kunden ser 

det som en självklarhet att servicenivån ska vara hög om ett högt pris har betalats 

(Mossberg 2003). Dessa förväntningar är enligt Grönroos (2008) en funktion av faktorer 

som marknadskommunikation, word-of-mouth, företagets image, pris samt kundens behov 

och värderingar. Han menar fortsatt att marknadskommunikation omfattar olika typer av 

reklam som kontrolleras direkt av företaget medan image och word-of-mouth styrs 

indirekt.  

 

Tidigare erfarenheter påverkar enligt Grönroos (2008) kundens förväntningar vilket även 

förstärks av till exempel annonser. Författaren menar vidare att kundens beslut styrs av de 

värderingar och behov som kunden har. Likaså anser Wilson et al. (2008) att det är 

väsentligt att ta reda på information angående kundens förväntan av kvalitet och 

uppfattningar av servicen. Baron och Harris (2002) ger exempel på faktorer som påverkar 
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kundens förväntningar vilka är word of mouth, personliga behov och uppfattningar, 

erfarenheter och extern kommunikation som till exempel reklam. Vid evaluering av en 

produkt/tjänst utgår kunden från tidigare upplevelser och erfarenheter som utgör en ram för 

förväntat värde (Woodruff 1997). Schmitt (2003) betonar ytterligare att en kund är nöjd om 

varan/tjänsten lever upp till de förväntningarna som kunden har innan köp, vilket Baron & 

Harris (2003) också påvisar. Förväntat värde skapar kunden i syfte att evaluera och forma 

uppfattningar om produkten/tjänsten levde upp till förväntningarna vid konsumtion menar 

Woodruff (1997). Om kunden har högre förväntningar än upplevt blir upplevelsen av 

tjänsten negativ (Schmitt 2003 och Grönroos 2008).  

  

En unik möjlighet för att interagera med kunder och att ändra en negativ upplevelse till en 

positiv är inte enbart att lösa problem och svara på frågor utan att erbjuda nya sätt att finna 

nöje i en produkt eller tjänst betonar Pralahad & Ramaswamy (2004). Örnbo et al. (2005) 

påpekar att en produkts eller företags värde är summan av allt de företar sig, eller med 

andra ord, den upplevelse de ger. De menar att tänka i helheter är nödvändigt där faktorer 

som produktdesign, inredning, arkitekt och service tas i beräkning då alla dessa faktorer 

har en avgörande roll för mottagarens upplevelse. 
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3.5 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel kunnat urskilja vilka teorier som är mest framträdande och betydande 

för vår uppsats. De har vi sammanfattat i en modell som presenteras nedan och innehåller 

bland annat Sandbackas (2006) modell av servicelandskapet, Hulténs et al. (2008) teorier  

om sinnesmarknadsföring samt teorier om kundmedverkan och värdeskapande.  

 

I denna modell är kunden i fokus och påverkas utav servicelandskapet som består av 

servicemötet och miljömässiga dimensioner. Dessa delar påverkas av olika faktorer som 

olika aktörer och sinnesmarknadsföring. Kunden som står i centrum är närvarande och 

medskapande, och skapar i sin tur det slutliga värdet.  
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4. EMPIRI OCH TEORETISK ANALYS 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera hur festivalområden och camping via fysisk 

utformning, men även genom okontrollerbara faktorer som väder, kan påverka besökarens 

upplevelse. Medverkande aktörers påverkan kommer också att redogöras för, här i ett eget 

avsnitt trots att vi betraktar dem som en del av servicelandskapet. Anledningen till detta är 

för att upprätthålla en tydlig struktur. Slutligen kommer vi att diskutera vilka värden 

festivaler kan innehålla och hur dessa kan skapas, upprätthållas och tillvaratas. 

 

Empirin bygger på intervjuer med följande respondenter: 

 Putte Svensson Sahlin - PSS Hultsfredsrebellen (fd. Hultsfredsfestivalen) 

 Håkan Karlsson - Emmabodafestivalen 

 Jonas Martinsson - Emmabodafestivalen 

 Janne Carlsson - Storsjöyran 

 Henrik Sundin - Peace & Love Festival 

 Susanne Hedlund - Trästocksfestivalen (fd. Stockholm Pride Festival & Stockholm 

Street Festival) 

 Tomas Jernberg - Getaway Rock Festival 

 Henrik Öberg - Festivalproffsen 

 

4.1 Festivalområdet och campingen 

 

4.1.1 Placering av festivalen 

Jernberg poängterar vikten av att valet av område ska väljas efter vilka parametrar 

arrangören behöver, som antalet scener och den rätta miljön för att spegla festivalen. Ett 

festivalområde kan betraktas i samband med det Grönroos (2008) benämner som 

servicelandskap eller Mossberg (2003) som upplevelserum. Öberg menar att tankesättet för 

områdets utformning beror på vilken typ av festival det är som ska arrangeras. Beroende på 

om det är en campingfestival i skogen eller en stadsfestival med eller utan camping blir 

servicenivån olika beroende på vilken målgrupp som är där framhåller Svensson Sahlin. 

Han menar samtidigt att det gäller att förstå vad målgruppen har för förväntningar på 

festivalen för att kunna utforma den på ett tillfredsställande sätt samt att om en festival 

arrangeras i en stad är det viktigt att det som finns i staden normalt sett blir en del av 
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festivalen. En nära koppling kan göras till Mossberg (2003) som framhåller att aktörers 

upplevelse påverkas av den miljö de vistas i, som antingen kan bidra till att locka till 

sig/behålla kunder eller tvärt om.  

 

4.1.2 Säkerhet 

Karlsson framhåller att det första en arrangör ska tänka på vid utformningen av ett 

festivalområde är att det ska fungera på ett tllfredsställande sätt. De flesta respondenter 

diskuterar hur viktig säkerheten är på en festival. Svensson Sahlin är en av dem som menar 

att säkerheten har en stor betydelse för att minimera risker och för att kunden ska känna sig 

trygg på området. Samtidigt diskuterar Hedlund flöde i samband med säkerhet, vilket 

innebär att området ska utformas på ett sätt att besökarna ska kunna förflytta sig utan att 

skapa trängsel. Underhill (2009) framhåller att trängsel i de flesta fall påverkar kundernas 

upplevelser negativt men att negativa känslor kan hävas om kunderna upplever att de har 

ett val, vilket kan skapas genom att tydligt skylta med alternativa lösningar. Därför menar 

Martinsson att arrangören exempelvis kan se till att ha alternativa vägar att gå på och att 

det ska finnas tillräckligt stora utrymmen framför scenerna, något även Karlsson 

framhåller. 

 

Carlsson framhåller också att räddningstjänst, brandkår, polis och ambulans har sina krav 

på hur festivalområdet ska utformas för att det ska vara säkert och framkomligt. Det kan 

kopplas till Wilsons (2008) syn på servicelandskapets roll och funktionalitet där arenan ska 

erbjuda trygghet och tillgängliggöra tjänsten på ett säkert sätt till kunden. Författaren 

diskuterar även olika system och rutiner som kunden dras in i. I relation till detta beskriver 

Hedlund köbildning där kunder visiteras för att inte ha med sig alkohol och andra föremål 

som kan betraktas som en säkerhetsrisk på området. För att minska trängseln bör det finnas 

utrymmen på området där besökaren kan få lite “luft” menar Carlsson, vilket kan betraktas 

i närhet till det Bitner (1992) framhåller om ett servicelandskaps funktion och vilken layout 

som utformas. Karlsson framhåller att arrangörer måste ha bättre säkerhetslösningar vid ett 

större besökarantal då högre krav ställs på området. Att det är mycket människor som 

samlas på festivaler bidrar till en stor säkerhetsrisk, vilket arrangörer måste ta hänsyn till, 

menar Öberg. 

 

4.1.3 Skyltning 

Hedlund beskriver i vilka sammanhang skyltar används på ett festivalområde som till 

exempel för att leda besökarna en viss väg, visa vart det är avstängt för besökare, hänvisa 

till parkering, scener, bajamajor eller informationstält. Skyltning kan bidra till att få kunder 
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och personal att förstå deras roller, genom att exempelvis påvisa vart kunden är 

välkommen och vilka utrymmen som endast gäller personal (Wilson et al. 2008). Svensson 

Sahlin uttrycker sin åsikt angående skyltning på följande sätt: 

 

”Informationen är en del av servicen. Den viktigaste delen egentligen.” 

 

Karlsson tydliggör däremot att det är storleken på ett festivalområde som avgör hur mycket 

skyltning och information som krävs. Han motiverar detta genom att besökarna lär sig att 

hitta då de spenderar en längre tid på området och att det till och med kan vara en del av 

upplevelsen att få utforska ett område på egen hand. Skyltning kan betraktas i närhet till 

Bitners (1992) miljömässiga dimensioner som innehåller bland annat tecken, symboler och 

artefakter som kan påverka kundens upplevelse av servicelandskapet. Enligt Hultén et al. 

(2008) är detta en typ av sinnesintryck som kan synliggöra ett servicelandskap. 

 

4.1.4 Andra viktiga inslag i området 

Mobilladdning, duschar, avlopp, städning och sittplatser är inslag på området som ger 

mervärde åt kunderna anser Svensson Sahlin.  Ytterligare viktiga inslag är exempel som 

vatten och värdeinlämning menar Karlsson. Som både Mossberg (2003) samt Gummesson 

(2008) påvisar har kunden intresse i tillfredsställelsen utav sina egna behov då leverantören 

och kunden tillsammans skapar värdet, men att det är kunden själv som förverkligar det. 

Pralahad & Ramaswamy (2004) påvisar att kunder vill ha friheten att välja hur de vill 

interagera med företaget, ha en möjlighet att göra val som reflekterar deras önskemål. De 

sittplatser leverantörerna bidrar med kan även kopplas till att de ser till kundernas 

bekvämlighet och välbefinnande vilket Örnbo et al. (2005) betonar som viktigt när det 

gäller känselsinnet. Något som ytterligare påverkar känselsinnet är vädret. 

 

4.1.5 Väder 

Hedlund anser inte att väder har någon större påverkan på kundens upplevelse på festivalen 

och uttrycker det enligt följande: 

 

”Man får uppleva allt vad gällande vädrets makter. Allt från sol och fint väder till lera och 

kladd men man bryr sig inte, man har lika trevligt ändå.” 

 

Carlsson understryker dock att dåligt väder kan ha en inverkan eller inte beroende på vad 

besökaren har upplevt under festivalen. Ett exempel han beskriver är att besökare kan stå i 

ösregn framför sin drömartist och ändå ha en oförglömlig upplevelse. Många festivaler har 
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besökare som åker till festivalen för festivalens skull och inte artisterna och då spelar 

vädret inte heller någon roll menar Karlsson. Han anser däremot att det spelar en roll för 

vilka som åker till festivalen året efter och om besökarna väljer att återkomma. 

Väderförhållanden kan liknas med Bitners (1992) miljömässiga dimensioner som bland 

annat består av olika villkor i rumsmiljön som till exempel temperatur och luftkvalitet och 

går inte att påverka. Författaren menar att dessa villkor påverkar kundens upplevelse av 

servicelandskapet och kan leda till kognitiva, känslomässiga och psykologiska reaktioner 

hos dem. Hultén et al. (2008) däremot framhåller att leverantörer kan arbeta med dem 

medvetet för att på ett önskat sätt påverka kundens sinnesupplevelse. Även Svensson 

Sahlin menar att arrangörer kan tänka på dessa aspekter inför planeringen av festivalen och 

vilken tid på året den ska arrangeras. Fortsatt menar han att om festivalen är sent på 

sommaren blir det vackra konserter för att det blir mörkt tidigt, men är det dålig belysning 

blir både upplevelsen och campingen sämre. Faktorer som när det är varmt, kallt, regnigt 

eller soligt avgör om vissa spelningar borde vara i ett tält eller på en utescen menar 

Svensson Sahlin. Detta stödjer Jernberg och nämner att arrangörer kan underlätta för 

besökaren genom att dela ut “regnponchos” om det är dåligt väder.  

 

4.1.6 Ljud 

Ljudet och musiken är centrala delar på en festival men Carlsson påpekar att det inte får 

vara störande ljud. Hultén et al. (2008) framhåller att ljud i servicelandskapet inte enbart 

handlar om strategiskt valt ljud, utan även oljud. Högt ljud uppfattas som negativ 

stimulans, särskilt när ljudet är oväntat eller uppfattas som oönskat (lin 2004). Hedlund tar 

upp som exempel att scenerna ska vara placerade så att kundens upplevelse från en scen 

inte förstörs av musiken från en annan. För att bestämma vilken ljudnivå som ska hållas på 

festivalen är det är bra att tänka på vilken målgrupp som är där menar Svensson Sahlin, 

eftersom att vissa kan uppleva att det är för högt. Carlsson framhåller att det är viktigt att 

hålla sig till socialstyrelsens rekommendationer när det kommer till ljudnivåer, men menar 

att om tekniken och utrustningen är bra behöves inte lika hög volym för att skapa en 

positiv upplevelse. Om det är kunder som stör sig på för höga ljudnivåer eller vill skydda 

sin hörsel ska de kunna köpa öronproppar eller till och med kåpor för barn om det finns en 

efterfrågan menar Hedlund. En koppling till detta kan göras till Mossberg (2003) som 

beskriver att höga ljudnivåer kan kännas störande men i vissa sammanhang kan det vara 

okej. Ett exempel som författaren lyfter fram är att det skapas mer engagemang och 

spänning för publiken då de skriker och “hejar”, till skillnad från en restaurang där 

ljudnivån förväntas vara lägre då miljön är lugn och avslappnande. Svensson Sahlin ger 



 Kundens värdeskapande i servicelandskapet   

34 
 

förslag på hur musik kan användas i olika sammanhang som till exempel spela lugn musik 

på morgonen i högtalarna på campingen, eller att besökarna får provlyssna på festivalens 

artister när de står i matkön eller kön till området. Mossberg (2003) menar att ljudets 

påverkan kan variera beroende på vilket samband de förekommer i. De villkor i 

rumsmiljön som Bitner (1992) framhåller utgörs bland annat av ljud. Hon menar fortsatt att 

leverantören kan påverka kundens uppfattning av en tjänst genom att arbeta med ljud, men 

även andra dimensioner som ljus och lukt. 

 

4.1.7 Ljus och utsmyckning 

Carlsson tydliggör vikten av att skapa en egen profil på festivalen genom utsmyckningen. 

Det kan vara en unik miljö som ett häftigt område vilket Jernberg betonar, eller tält i olika 

färger och konstellationer som skapar en känsla som inte kan ändras på utan att förlora 

festivalens hjärta, som Hedlund uttrycker det. Ett festivalområde utsmyckas med föremål 

som gungor i träden och utsmyckade scener för att skapa en drömsk oas för besökarna 

menar Sundin. Det Mossberg (2003) framhåller angående att servicelandskapet används 

för att attrahera rätt kundsegment kan ses som en närhet, vilket kan resultera i att kunderna 

får en positiv upplevelse. 

 

Genom att använda olika ljussättningar kan en miljö förstärkas, till exempel genom att 

belysa hus eller träd menar Svensson Sahlin och Öberg. Ljus och ljussättning används 

alltmer för att skapa attraktion och uppmärksamhet rätt stämning, vilket i sig ska kunna 

fånga och attrahera kunders intresse (Hultén et al. 2008). Svensson Sahlin tydliggör hur 

viktigt det är att skapa en häftig och härlig miljö då det kan gynna arrangören under ett 

längre perspektiv i form av återkommande besökare. En närhet kan betraktas till hur svag 

till skillnad från stark belysning kan skapa en avslappnande och behaglig miljö, vilket 

Mossberg (2003) framhåller. Belysning är också en säkerhetsaspekt menar Hedlund som 

betonar vikten av att belysa camping och bajamajor under kvällar och nätter. Förutom ljus 

kan festivalområdet utsmyckas med föremål som gungor i träden och utsmyckade scener 

för att skapa en drömsk oas för besökarna menar Sundin. 

 

4.1.8 Lukter och smaker 

Öberg framhåller att lukten på festivaler till största del består av bajamajor, sopor, 

upptrampad mark och dylukt av regnet. Karlsson framhåller att det är något de gärna hade 

valt bort om de hade kunnat men det är en följd av att många människor vistas på ett och 

samma område under en tid. För att minska lukten från bajamajor är det bra att tänka på att 

placera dem lite avsides menar Jernberg eller som Öberg föreslår att införskaffa baracker 
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med riktiga vattentoaletter. En närhet kan ses till Mossberg (2003) som framhåller att 

atmosfären kan påverka kundens sinnesstämning som i sin tur kan leda till en ökad eller 

minskad tillfredsställelse. 

 

Det finns även god lukt, som exempelvis mat, på ett festivalområde menar Jernberg. 

Karlsson stödjer detta men hävdar även att matlukten ibland kan vara negativ för till 

exempel en vegetarian som blir utsatt för doften av kött. En viss koppling kan göras till 

Örnbo et al. (2005) som framhåller att luktsinnet är överlägset när det kommer till att 

framkalla associationer och aktiveras när vi känner doften av något betydelsefullt. 

Svensson Sahlin redogör för hur lukten av mat bidrar till att kunden får ett sug att äta, 

vilket kan betraktas som en närhet till att dofter kan påverka en konsuments önskan att 

göra ett köp (Lin 2004). Örnbo et al. (2005) tydliggör att smaksinnet och luktsinnet hänger 

ihop vilket innebär att sinnena kommer att förändras om ett av dem går förlorat. Genom att 

placera matstånden centralt och där besökarna passerar, till exempel mellan scener och 

camping kan besökaren köpa mat på vägen menar Martinsson. Ett stort utbud av matstånd 

är viktigt för att erbjuda olika matupplevelser men faktorer som pris och kvalitet på maten 

ligger även i fokus anser Svensson Sahlin. Ytterligare en faktor som han påpekar är att 

utnyttja det lokala utbudet för att kunna skapa en särprägel på maten jämfört med andra 

festivaler som till exempel Smålandsrullen som till en början enbart fanns på 

Hultsfredsfestivalen. Han understryker även vikten av att kräva en innehållsdeklaration på 

den maten som serveras på området för att underlätta för besökaren om denne är allergisk 

eller vegetarian. Detta kan kopplas till Mossberg (2003) som beskriver att 

servicelandskapet kan underlätta för kunder att utföra sina respektive aktiviteter.  

 

4.2 Aktörer  
 

4.2.1 Frontstage 

Volontärer 

I festivalsammanhang består frontpersonalen i stora delar av volontärarbetare. Det faktum 

att de betraktas både som personal samt kunder själva, då de enligt Svensson Sahlin ofta 

anmält sig till festivalarbetet i utbyte mot en biljett, blir volontärernas påverkan på den 

enskilde kunden extra intressant. Karlsson kan dock se vissa problem med att använda sig 

av volontärer i festivalarbetet då många av dem inte tar sitt ansvar. Här håller Martinsson 

med och tillägger att många dessutom “har noll respekt” och att de “hugger tillbaka” tio 

gånger värre om de blir tillsagda. Karlsson säger att det krävs mycket tid för att kontrollera 
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att de gör sitt arbete och faktiskt dyker upp till arbetspasset. Även Jernberg instämmer i det 

att volontärarbetare ofta är nyckfulla. Problemen med volontärer som inte sköter sig är 

svåra att hantera då både Karlsson och Jernberg betonar att arrangören inte kan göra en stor 

uppståndelse av svårigheterna för att allmänheten inte ska uppfatta det som att besökaren 

kan “planka” in på festivalen genom att anmäla sig som funktionär. Därför berättar 

Jernberg att festivalarrangörer kan straffa funktionärer som misskött sig genom att klippa 

av volontärernas festivalarmband för att visa att de inte längre är välkomna, men det finns 

även andra sätt. Exempelvis berättar Karlsson att Emmabodafestivalen har som avsikt att 

minska antalet volontärer för att anställa riktig personal istället. Han tillägger dessutom att 

de, genom att anställa tio personer, kan göra sig av med 50-60 volontärer då de anställda 

gör ett bättre jobb. 

 

Att volontärer beter sig illa är inte endast ett problem för festivalarrangören, utan kan även 

påverka när det kommer till kundens upplevelse. Carlsson beskriver hur alla som är i 

kontakt med kunden har ett stort ansvar för dennes upplevelse från att kunden möter 

insläppspersonal och blir visiterade i entrén, där det gäller att kunden får ett bra 

mottagande, till dem som jobbar fritt på området. Även Hedlund betonar att volontären 

påverkar festivalupplevelsen så fort kunden pratar med funktionären, och att ett otrevligt 

respektive bra bemötande sprider sig som “ringar på vattnet”. Svensson Sahlin förklarar i 

sin tur att volontärens roll är att vara där för de andra som har betalat för en biljett, stå till 

tjänst och se till att deras upplevelse ska bli positiv.  

 

Dessa uttalanden kan sättas i relation till Gummesson (2008) som uttrycker att kontakten 

mellan personalen i frontlinjen samt kunden utgör en kritisk del i hur en tjänst uppfattas. 

Det vill säga i den interaktion han kallar för sanningens ögonblick. I detta avseende kan det 

argumenteras för att det finns en koppling mellan volontärernas och besökarens upplevelse 

särskilt då Schmitt (2003) betonar vikten av personalens upplevelse, eftersom personalen i 

sin tur påverkar kundens uppfattning och upplevelse av tjänsten. Här kan även en parallell 

dras till Lovelock (2011) som lägger tyngd på skillnader mellan hur personalen i 

frontlinjen känner inombords och vilka känslor de förväntas att visa mot kunderna.  

 

Enligt Hedlund gäller det att involvera volontärerna i hela processen och inte “bossa” runt 

med dem, vilket snarare skulle resultera i att de inte känner något engagemang. Fortsatt 

menar hon att det är viktigt att det framgår för till exempel besökare hur betydelsefulla 
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volontärerna är, och betonar att festivaler inte går att genomföra utan dem då många 

festivaler inte har utrymme för kostnader i form av lön till anställda. Här kan en nära 

koppling göras till det Schmitt (2003) menar när han framhåller att människor vill uppleva 

jobbet som strömmande, vilket innebär att de är så involverade att de glömmer bort tiden. 

Hedlund berättar att det för henne är viktigt att få volontärerna att känna att det är deras 

festival, att de får vara med och tycka, tänka och bestämma. Exempel på åsikter som 

tillvaratas från hennes sida är vilka artister besökarna vill se samt vad de vill köpa på 

festivalen, och av denna anledning har Hedlund möten med volontärerna en gång i veckan 

hela året om. I samband med detta går det att diskutera kring det faktum att anställda, 

enligt Lovelock (2011), blir motiverade och nöjda med sin arbetsinsats när de vet att de gör 

ett bra jobb. Författaren menar att detta speciellt gäller om jobbet är varierande, om det har 

en påverkan på andra människor och om feedback ges direkt till personalen om hur väl de 

har utfört arbetet. Även andra författare, som exempelvis Wilson (2008), framhåller vikten 

i att personalen känner sig involverad i arbetet och hur deras tillfredsställelse kan påverka 

kundens upplevelse. Vidare påvisar Schmitt (2003) att anställda ska betraktas som interna 

kunder för att ta reda på vad de vill och skulle vilja förändra. Wilson (2008) betonar att 

detta är viktigt eftersom det är svårt att få nöjda kunder om den anställde inte är nöjd med 

sitt jobb. 

 

Ovan har en roll diskuterats hos volontärerna som innebär att ge kunderna ett bra 

bemötande och upprätthålla en god stämning. Enligt Öberg händer det även att 

funktionärer får “lura” bort stökigare kunder från större folksamlingar för att upprätthålla 

säkerheten. Däremot räcker det inte med frivilligarbetare när det kommer till att skapa en 

säker festival och därför måste vakter anställas vars prioritet är just säkerhet, något både 

Carlsson och Hedlund betonar. 

 

Vakter 

Hedlund berättar att vakterna spelar en stor roll för säkerheten då de både har mer kunskap 

än volontärer, men också befogenheter som andra på området inte har när det kommer till 

att lugna ner och ta fast bråkiga besökare. Fortsatt berättar hon att vakterna är ett krav från 

myndigheter för att över huvudtaget få genomföra en festival samt att det är polisen som 

bestämmer hur många som måste anställas och vid vilka tider de måste vara på plats. 

Enligt Öberg kan en del besökare bete sig provocerande och vara på plats för att medvetet 
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förstöra för andra. Här har vakterna, enligt Carlsson, ett stort ansvar för att ingen ska skada 

sig eller känna sig otrygg på området. 

 

Ett återkommande ämne när det talas om vakternas roll i intervjuerna är fenomenet 

“moshpit” (se bilaga). Karlsson framhåller att, utöver att jobba nära med sjukvård och 

sjuktransporter, har vakterna en väldigt stor roll när det kommer till hårt belastade 

konserter. Han berättar att vaktens huvuduppgift vid dessa tillfällen är att skapa “vägar” 

bland publiken för att hjälpa människor ut ur moshpits, då det enligt honom alltid är någon 

besökare som råkar illa ut. Således menar Karlsson att vakterna har en nyckelroll. Fortsatt 

betonar Öberg att ordningsvakterna är den yttersta förlängda armen i hur folk hanteras. 

Samtidigt menar han dock att vakterna får allt mindre roll i kundens festivalupplevelse och 

Hedlund förklarar att vaktens roll i kundens upplevelse skiljer sig beroende på om de 

befinner sig på festivalområdet eller campingen. Hon framhåller att det ofta upplevs skönt, 

särskilt för den äldre åldersgruppen, att det finns vakter på festivalområdet men att 

besökare gärna vill slippa dem på campingen för att de ska få göra precis som de vill. 

 

Dock är det inte endast besökare som provocerar utan provokation kan även utlösas från 

vaktens sida, något Jernberg exemplifierar på följande sätt: 

 

“Jag vill ha en schysst upplevelse, inte aggressiva bulldogs till vakter på en festival. Jag 

vill att de ska vara mer som värdar och att det ska vara trevligt, glatt och schysst.” 

 

Vidare menar han att det är just ovanstående typer av vakter som skapar aggression, och 

jämför det med uteställen där entrévakters dåliga bemötande kan påverka hela upplevelsen 

av en klubb negativt. Av denna anledning tycks beteende och utseende vara en viktig del 

gällande vakter och deras roll i kundens festivalupplevelse, vilket uppmärksammas av flera 

av våra informanter. Svensson Sahlin diskuterar kring vakternas beteende och utseende, 

hur de ska se hela och rena ut samt huruvida de ska vara klädda. Samtidigt som han menar 

att vakter inte bör ha uniform betonar han att det ändå är viktigt att kunna identifiera 

vakten för att besökaren skulle känna sig tryggare, vilket skulle resultera i en bättre 

upplevelse. Detta jämför Svensson Sahlin med att flyga med ett flygbolag där kaptenerna 

inte har några speciella uniformer. Han menar att vakters utstyrsel ska sända ut en 

trygghetskänsla snarare än att visa vem det är som har auktoritet.  
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Karlsson är inne på samma spår och berättar att det är absolut förbjudet för vakterna att ha 

batonger på deras festivalområde. Enligt honom ska de gå runt och vara “mysfarbröder”, 

delvis av den anledning att de inte längre kan gå ut i vaktuniform och tillrättavisa då många 

ungdomar visar noll respekt men samtidigt för att vakterna själva genom sitt blotta 

agerande kan sätta ribban för stämningen på festivalen. Vakternas agerande skiljer sig dock 

från festival till festival, berättar Öberg. Fortsatt menar han att det inte bara är beteende 

som påverkar kundens upplevelse, utan även små detaljer såsom vaktens min. Likt 

Jernberg förklarar han att vakter som ser sura ut lämnar ett negativt intryck hos kunden. Ett 

annat exempel på en detalj i vakters utseende Öberg lyfter fram är solglasögon. Han 

framhåller att vakter inte bör gömma sig bakom dem om det inte är extremt mycket sol, då 

besökare kan se deras ögon vilket skulle resultera i att kunden uppfattar vakten som mer 

ärlig.  

 

Då vakter också är personal i frontlinjen kan samma analys göras över deras roll i 

servicemötet som ovan för volontärernas. Samtidigt kan det reflekteras över vakternas 

auktoritet, vad de signalerar ut innebär för kundens festivalupplevelse. En koppling kan 

göras till Bitner (1992) som betonar symboler i servicelandskapet, och diskuteras kan hur 

vakterna fungerar som just symboler för exempelvis trygghet men också auktoritet, på 

festival- och campingområden.  

 

Andra organisationer 

När det kommer till kulturella sammanhang har vi i Sverige, enligt Öberg, åtskilliga 

organisationer som vill vara med och sponsra och hjälpa till. Karlsson betonar framförallt 

maten som en betydelsefull utomstående organisation i festivalsammanhang. Utöver den 

uppenbara anledningen att besökare måste äta för att inte vara hungriga anser han att 

matstånden även reducerar olyckor då ungdomar köper mat istället för att själva laga den 

med spritkök. Han menar att spritköken är farliga då ungdomar som aldrig använt sådana 

inte kan se lågan och vet inte när det är tänt. I övrigt tillägger han att matstånden påverkar 

kundens upplevelse beroende på deras förmåga att packa ut stora mängder mat på kort tid 

och även här spelar personalens bemötande en viktig roll. Karlsson berättar vidare att 

maten kommer från olika platser, att de är som resande teatersällskap, trots att de försöker 

handla upp så mycket lokalt de kan då de försöker samarbeta med de lokala leverantörerna. 
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Även Hedlund förespråkar en satsning i det lokala utbudet, för att få en särprägel på 

festivalen, något även Svensson Sahlin betonar.  

 

Jernberg menar att andra organisationer på festivalen kan ha en roll, då människor går in 

och spenderar tid i deras tält för att får ett avbrott från själva festivalen. Han säger att de 

bidrar till att folk kan stanna till och ger följande exempel från Getaway Rock Festival:  

 

“Arbetarbladet var där och hade en bloggare live i ett stort tält där man kunde få godis 

och dricka kaffe, vara med i webbteve och på vimmelbilder. Folk tycker det är kul att vara 

med på bild.“ 

 

Dock skulle han gärna velat göra mycket mer men, men förklarar att det är omöjligt på 

grund av att det tar mycket tid att arrangera en festival. I samband med utbudet av 

kringaktiviteter förklarar Svensson Sahlin att det är viktigt att tänka på bredden, att det 

finns något för alla. Likt honom menar Hedlund att kommersiella föreningar måste 

anpassas till målgrupp och publik samt att det måste finnas en variation. Hon betonar att fel 

försäljare eller förening kan leda till förlorade besökare. 

 

Utöver mat och andra kommersiella föreningar finns det enligt Hedlund samhällsnyttiga 

föreningar som Kvinnojouren samt naturskyddsföreningar, och Svensson Sahlin tillägger 

att det ofta förekommer organisationer som bidrar med ett kulturellt innehåll som teater, 

film, dans och konstnärliga uttryck i form av utställningar. Han berättar att 

organisationerna ofta har aktiviteter, vilket brukar vara väldigt uppskattat, och tillägger att 

det även finns andra mer spontana aktiviteter “street performance”, eldslukare och 

akrobater. 

 

Avslutningsvis berättar Sundin att andra organisationer, såsom välgörenhetspartners och 

utställare, även bidrar till själva festivalupplevelsen. Han menar att de ser till att besökarna 

fylls med mat, kunskap, inspiration och trevliga möten. Därför kan det diskuteras hur 

kringaktiviteter bidrar till ett mervärde i festivalupplevelsen, vilket leder oss vidare till 

artisternas roll när det kommer till det upplevda värdet. 

 

4.2.2 On Stage 

Artisten som dragplåster 
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Enligt Karlsson är besökarna inte huvudsakligen på festival på grund av artisterna, utan 

festen. Däremot skiljer han mellan campingfestivaler och nya urbana festivaler som Way 

Out West, där han menar att artisterna är det huvudsakliga i upplevelsen. Vidare menar han 

att artisterna är viktiga när det kommer till att bygga en “buzz” och “hype” för festivalen 

och att besökarna sitter och lyssnar på artisterna för att skapa förväntningar inför festivalen. 

Detta kan kopplas till både Baron & Harris (2002) samt Woodruff (1997) som menar att 

kundens förväntningar utöver word of mouth, personliga behov, uppfattningar och 

erfarenheter påverkas av extern kommunikation. Även Carlsson framhåller att artister bokas 

för att skapa uppmärksamhet då det oftast är det sin finns på affischen som styr vilken festival 

besökaren åker till. Av denna anledning menar Svensson Sahlin att det är betydelsefullt att 

tänka igenom vilka artister som bokas, hur de hänger ihop med varandra, när de ska spela, 

vilken scen ska de spela på och om de spelar på andra festivaler. Allt för att skilja sin 

upplevelse från de andra festivalerna, menar han. 

 

Det huvudsakliga i upplevelsen på campingfestivaler är dock festen enligt Karlsson vilket 

innebär att artisterna inte är lika viktiga under själva festivalen, utan snarare ett 

komplement. Därför menar han att arrangören inte behöver boka de största artisterna. 

Likväl betonar Jernberg att många kan åka på festival på grund av stämningen på 

campingen, vilket han anser vara minst lika viktigt som artisterna. 

Även Svensson Sahlin betonar att artisterna inte är lika viktiga under själva festivalen. Han 

menar att det ofta är helhetsupplevelsen, vilka besökaren träffat och haft kul med, som 

avgör om besökaren bestämmer sig för att åka tillbaka. Samtidigt betonar han att 

överraskningar är viktiga faktorer i kundens festivalupplevelse. Därför berättar Carlsson att 

det är uppskattat att boka även oväntade artister då besökaren ofta uppskattar att upptäcka 

nya band. 

 

Beteende på scen 

Enligt Sundin är artistens uppgift att underhålla besökarna och förhoppningsvis ge dem 

oförglömliga minnen. Svensson Sahlin instämmer i att artisten har en central roll i 

festivalupplevelsen och att den påverkas beroende på hur artisten presterar på scen. Han 

menar att artisten gör en bättre spelning om hon själv trivs på festivalen. Därför menar 

Öberg att det är viktigt att förse artisten med ett utrymme där de kan vara ostörda och ladda 

upp inför konserten. fortsatt menar han att det kan uppstå komplikationer såsom att artisten 

ställer in sin spelning om hon är missnöjd, samt att det är arrangörens uppgift att se till att 

artisten är nöjd. Vidare menar Öberg att artistens roll kan se olika ut beroende på vilken 
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inriktning en festival har. Han framhåller att artisten kan bidra till besökarens upplevelse 

på ett särskilt sätt om det exempelvis är en hårdrocksfestival. Öberg menar också att det 

förekommer att artister försöker starta upplopp, vilket kan resultera i att vakter kan ha 

svårigheter att upprätthålla säkerheten när publik blir nertrampad eller försöker ta sig över 

staketen framför scen. Av denna anledning menar Hedlund att artister har ett ansvar vad 

gällande säkerhet och inte uppmuntra till ett vårdslöst beteende. 

 

Inställd spelning 

Hedlund är en av flera informanter som menar att det skapas konsekvenser när en artist 

ställer in. Vidare framhåller hon att det särskilt kan bidra till upprörda reaktioner om en av 

de största artisterna på festivalen ställer in. I dessa fall betonar hon att information måste 

gå ut till besökarna. Jernberg menar att det dock inte påverkar festivalupplevelsen generellt 

om besökaren inte åkte till festivalen för just den artisten. I enlighet med detta menar 

Karlsson att en inställd spelning inte spelar någon roll för värdet av upplevelsen om det 

inte är den största huvudakten. En nära koppling kan här göras till Schmitt (2003) samt 

Baron & Harris (2003) som framhåller att en kund upplever tillfredsställelse om tjänsten 

lever upp till förväntningarna. Samtidigt menar dock Svensson Sahlin att det inte har någon 

betydelse för festivalens helhetsupplevelse om en artist ställer in eller gör ett dåligt 

framträdande. Han skiljer således mellan festival och artist, då han menar att en inställd 

spelning inte har med festivalen att göra och att besökare snarare blir besvikna på artisten i 

dessa tillfällen. Dessutom tillägger han att besökaren snarare känner sympati för 

festivalarrangören än blir besviken på dem. 

 

4.2.3 Audience 

Närvaro 

Först och främst påverkar andra kunder festivalupplevelsen genom deras blotta närvaro, 

genom att skapa trängsel och väntetid i köer, vilket nämns tidigare. I samband med detta 

menar Hedlund att kunder ändå inte har en lika negativ inställning till trängseln som i 

vanliga fall, vid till exempel köer i affärer. Att festivaler ofta är kundtäta servicelandskap 

och trängsel ett uppenbart inslag är ett faktum som påverkar känselsinnet, och kopplingar 

kan därmed göras till både Nordfälts (2007) samt Hulténs (2008) teorier om beröring. 

Tidigare har det nämnts att ofrivillig beröring från andra människor ofta betraktas som 

negativt, men samtidigt betonar Svensson Sahlin att interpersonella interaktioner där 

beröring är centralt är betydelsefulla inslag i festivalupplevelsen. Detta kan relateras till 

Hultén (2008) som menar att beröring dessutom kan resultera i en positiv och stress- samt 
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ångestreducerande upplevelse. Även Wilson et al. (2008) betonar att känslomässiga 

upplevelser främst skapas av tjänsteföretag där en hög grad av kontakt mellan människor 

sker.  

 

Det finns även en annan aspekt när det kommer till andra människors närvaro på festival. 

Karlsson menar att det är besökarna som skapar festen, att upplevelsen bygger på att de 

träffar andra människor och har valfriheten att göra vad de vill. I detta avseende kan 

festivalen betraktas som en mötesplats, varav en nära koppling kan göras till Wilson 

(2008). Även Svensson Sahlin betonar att upplevelsen påverkas av vilka besökarna är på 

festivalen med och vilka de träffar. Fortsatt berättar han att festivalarrangörer medvetet kan 

arbeta med denna kunskap för att förgylla besökarens upplevelse, genom att erbjuda 

grupprelaterade evenemang, rabatter och dylikt.  

 

Attityd och beteende 

Sundin framhåller att besökarna både tar del av festivalen och skapar dess atmosfär. Han 

exemplifierar detta enligt följande: 

 

“Utan vår fantastiska publik hade det inte varit fred och kärlek i Borlänge.” 

 

I samband med detta betonar Hedlund att besökarnas attityder sprider sig som “ringar på 

vatten”. Hon menar att detta gäller både positiv och negativ stämning, samt exemplifierar 

det sistnämnda genom aggressiva gäng som kommer till festivalen för att sprida oro och 

rädsla. Hedlund framhåller således att typen av besökare och deras syfte med att vara på 

festivalen har en stor betydelse för den totala festivalupplevelsen för den enskilda kunden. 

Hon tillägger även stämningen som skapas bland festivalbesökarna påverkar den totala 

bilden av festivalen. Här kan en nära koppling göras till Wilson et al. (2008) som menar att 

andra kunder har en påverkan som kan förstärka eller minska kundens tillfredsställelse.  

 

Det är alltså inte endast det positiva beteendet som påverkar den enskilde kundens 

upplevelse, utan även dåligt beteende samt attityder spelar roll. Att vissa besökare är 

provocerande och är på festivalen för att förstöra för andra är även en säkerhetsfråga, 

påpekar Öberg. Han menar dessutom att dessa människor beter sig annorlunda än de andra 

och kan kännetecknas av att de är högljudda redan från början. Öberg tillägger däremot att 

det snabbt går att motarbeta spridningen av denna negativa stämning genom att plocka bort 

de mest högljudda personerna i de provocerande grupperna. 



 Kundens värdeskapande i servicelandskapet   

44 
 

 

De andra besökarnas betydelse i festivalupplevelsen kan kopplas till Hulten et al. (2008) 

som framhåller att det för individen finns en strävan av att känna tillhörighet, samtidigt 

som denne vill vara unik. En upplevelse kan dessutom förstärkas om publiken är 

spännande och stimulerande (Mossberg 2003). Med ovanstående analys i åtanke 

framkommer det att andra besökare har en stor betydelse för den totala festivalupplevelsen. 

Hur detta bidrar till det upplevda värdet kommer att diskuteras mer utförligt senare i 

arbetet då vi först måste skapa förståelse för parametrar som påverkar det individuella 

kundens upplevelse. 

 

4.3 Kundens festivalupplevelse 

4.3.1 Camping 

Att gå på festival är för Svensson Sahlin att få lämna den verkliga världen för någonting 

helt annat, en verklighetsflykt som därmed måste skilja sig från vardagen. Han definierar 

festivalupplevelsen enligt följande: 

 

”Att få vara med på en fest med nya människor och ta del av mycket ny musik. Man kan 

också få vara med och träffa en person som man får känslor för, det har en väldigt stor 

betydelse. Just de tre delarna är centrala.” 

 

Fortsatt menar Svensson Sahlin att utan dessa tre delar skulle det inte bli en positiv 

upplevelse. Han påvisar dock att kunden har valmöjligheten att välja att inte ta del av alla 

tre delarna. Hedlund påvisar däremot att anledningen till ett festivalbesök är att dela en 

kulturupplevelse. Enligt henne finns olika typer av festivalbesökare och en typ är den 

riktiga ”festivalmänniskan” som besöker olika festivaler där campingupplevelsen 

värdesätts högt. Svensson Sahlin lägger vikt på campingen och menar att det är ett centralt 

inslag vid besök på en festival, där människor campar flera dagar innan festivalen börjar, 

vilket även Öberg betonar. Hedlund menar att campingen är viktig då många besöker 

festivalen i syfte att vistas på campingområdet vilket Jernberg också påpekar. En koppling 

kan göras till Mossberg (2003) som beskriver att tjänsteföretag som bygger sin affärsidé på 

att ge kunden en upplevelse kan genom servicelandskapet förmedla en känsla av till 

exempel underhållning, värme och spänning. Som exempel menar Öberg att det finns 

människor som åker till Hultsfredsfestivalen och betalar fullt biljettpris endast för att vistas 

på campingen. Han framhåller även att campingen kan liknas vid ett litet samhälle och att 
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festivalkulturen är intressant då det är gemenskapen på campingen som besökaren främst 

är ute efter. Detta kan knytas till Wilson et al. (2008) som betraktar landskapet där tjänsten 

upplevs som en mötesplats. Författarna betonar att servicelandskapet kan underlätta och 

uppmana till interaktioner mellan kunder samt personal, utöver att fungera som mötesplats 

i sig. I samband med detta måste besökaren förlita sig på människor som den inte har 

träffat tidigare menar Svensson Sahlin. 

 

Campingen har stor betydelse för yngre människor då det många gånger är första gången 

den yngre besökaren själv lämnar hemmet och sitt umgänge där, menar Svensson Sahlin. 

Martinsson liknar festivalupplevelsen vid en ny typ av konfirmation, att det är någon slags 

oskuld som besökaren blir av med, vilket även Svensson Sahlin instämmer i. Vidare 

påvisar han att det är ett sätt att lära känna sig själv då besökaren måste klara sig på egen 

hand. Anledningen till detta är att besökaren släpper alla sina sociala tryggheter och 

skyddsnät framhåller han. Carlsson tror att festivaler är och har blivit mer av en mötesplats 

där intresse för musiken finns, men för många är det centralt att träffa nytt folk. Trots att 

träffa nya människor är en stor del av ett festivalbesök betonar Svensson Sahlin att det 

också är av vikt för kunden att kunna ha valmöjligheten att dra sig undan från människorna 

och vara ensam. Han menar att kunden ständigt är bland människor vilket kan bli en jobbig 

upplevelse i sig då många inte är vana det. 

 

4.3.2 Kunden som individ och medverkande aktör 

Karlsson är tydlig med att anledningen till att besöka en festival är ”festen”. Han påvisar 

att anledningen till att människor besöker Emmabodafestivalen är på grund av att de har 

lyckats skapa en mytomspunnen fest. Karlsson berättar att människor som tar beslutet att 

åka till en avlägsen plats är inställda på att ha en positiv upplevelse. Han menar även att 

oavsett om upplevelsen blev positiv eller negativ kommer besökaren tycka att upplevelsen 

var positiv eftersom att det annars inte hade vart värt resan. Här kan en koppling göras till 

Mossberg (2003) som menar att om resultatet av upplevelsen blir positiv beror till större 

del på hur engagerad kunden är och i vilken grad kunden deltar. Öberg anser att kunden 

skapar sin egen upplevelse. Svensson Sahlin och Karlsson uttrycker tydligt att det är 

kunden som står för värdeskapande och att arrangörerna endast är statister samt 

tillhandahåller verktyg för kundens upplevelse.  

 

Det är viktigt att det finns en möjlighet att göra det som enligt normer och värderingar 

normalt sett inte får göras menar Svensson Sahlin. Enligt Svensson Sahlin inser besökaren 
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nästan direkt vid bemötande av andra besökare vilka normer och värderingar som sätter 

gränserna genom sitt sätt att vara. En gräns finns fortfarande betonar han och menar att alla 

ska behandlas lika där rasism inte får förekomma och jämställdhet är viktigt. Dessa gränser 

är enligt Svensson Sahlin viktiga eftersom att det anses vara acceptabelt att bete sig 

annorlunda på festivaler i förhållande till verkligheten. Martinsson menar i förhållande till 

detta att på en festival tänjer besökaren på gränserna vad gällande normer då inga föräldrar 

finns på plats för att hålla uppsikt över vad sitt barn gör. Vidare framhåller han följande: 

 

” Det är lite charmigt att gå in i en helt ny värld, du släpper allt som har med regler och 

göra. Det är frihet på ett annat sätt när du var 15-16 år och det är lite mer förbjudet än 

när man är 25 kanske.” 

 

Sundin är en av intervjupersonerna som nämner att om festivalupplevelsen blev positiv 

eller inte är individuellt och styrs av personliga preferenser. Hedlund påvisar att besökaren 

kan påverka sig själv i alla situationer i form av en negativ eller positiv inställning. En 

koppling görs till Rytting (2006) som menar att kunskap och upplevelser är varierande 

beroende på individen. Hulten et al. (2008) anser vidare att identitetsskapande blir en 

livsstil där det också finns en strävan efter att känna tillhörighet och samtidigt vara unik. 

Hedlund lägger fokus på att alla som besöker en festival gör det utav gemensamt intresse. I 

närhet till detta understryker Evans et al. (2006) att livsstilen är kundens unika 

kombination av attityder, intressen och åsikter vilket är av vikt då det kan ge en mer 

djupgående bild av kundens beteende. I vilken grad en kund skapar intresse för en tjänst 

har med situationen att göra, men också det individuella karaktäristiska som humör och 

personlighet menar Mossberg (2003). 

 

Carlsson menar att personliga händelser som till exempel att besökaren blir kär på 

festivalen kan påverka upplevelsen positivt. I anknytning till detta framhåller Wilson et al. 

(2008) att personliga faktorer som hur kunden mår, känslomässigt och fysiskt samt hur 

situationsbaserade faktorer som till exempel familjens åsikter kommer att påverka 

tillfredsställelsen. Jernberg ser arrangörerna som grunden till upplevelsen och att 

arrangörerna styr vilket intryck besökaren får men att det sedan är besökaren själv som 

skapar värdet. Mossberg (2003) understryker i koppling till detta att kunden inte bryr sig 

om vem som äger eller kontrollerar olika leverantörer, utan endast har intresse för 

tillfredsställelsen av sina egna behov. Ett samband kan också betraktas hos Normann 
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(2000) som i en jämförande studie visade resultatet att företag som fick kunder genuint 

intresserade och aktiva i processen nådde större framgång.  

 

Jernberg förtydligar att valmöjligheter är viktigt för människor idag och tar upp exemplet 

att en besökare ska kunna välja om denne vill bo på hotell eller camping. Hedlund betonar 

vikten av att kunna erbjuda kunden en valmöjlighet bland aktiviteter av personligt tycke. 

Här syns ett samband till Örnbo et al. (2005) som menar att konsumenter är komplexa och 

byter livsstil och konsumtionsvanor ofta. I allt högre utsträckning styrs människors 

beteende och uppfattningar av växlande värden, mentala tillstånd, impulser och stämningar 

(Örnbo et al. 2005). 

 

4.4 Diskussion kring värdeskapande 

Ovan har vi presenterat empirin och betraktat den i samband med teorin. I detta avsnitt 

diskuterar vi huruvida olika faktorer påverkar kundens upplevelse och dess värdeskapande. 

Som tidigare nämnt likar Martinsson festivalupplevelsen vid ett steg in i vuxenlivet där 

besökaren lär känna sig själv genom att släppa sina sociala tryggheter och skyddsnät. En 

nära koppling kan göras till att besökaren måste känna sig trygg på området för att ta detta 

steg och agera på ett annorlunda sätt än vanligt. Svensson Sahlin diskuterar hur viktig 

säkerheten är på en festival och hur den påverkar besökarens trygghetskänsla, och vi 

reflekterar över hur stor roll den spelar för den totala upplevelsen. Mossberg (2003) 

understryker att det alltid är kundens underliggande motivation som avgör om 

varan/tjänsten uppfattas möta behov och värden hos kunden, där tillfredsställelsen varierar 

beroende på situation. En tanke som uppstår i samband med detta är att när en besökare 

inte känner sig trygg kan denne inte fullt ut ta del av allt festivalen har att erbjuda, utan 

känner ett behov av att i första hand hålla sig i säkerhet. Eftersom att människor är olika är 

det förståeligt om de har olika behov av säkerhet för att känna sig trygga.  

 

En besökare värdesätter olika inslag menar Sundin. Samtidigt framhåller Svensson Sahlin 

att det ska finnas en möjlighet att ägna sig åt sådant som vanligtvis inte får göras. Enligt 

Carlsson handlar värdet av en festival mycket om musiken men också besökaren som 

individ och festivalbesöket i sig. Olika inslag i området som presenterats tidigare kan 

uppfattas som mervärde för kunderna menar Svensson Sahlin. Kunderna har alltså 

valmöjligheten att välja vilka delar de vill interagera med, och vi kan diskutera om olika 

kunder beroende på vad de väljer får helt olika upplevelser av samma festivalområde. En 



 Kundens värdeskapande i servicelandskapet   

48 
 

nära koppling kan göras till Pralahad & Ramaswamy (2004) som påvisar att kunder vill ha 

friheten att välja hur de vill interagera med företaget samt att konsumenter deltar i 

processen för att både definiera och skapa värde. Den medskapande upplevelsen för 

kunden blir själva grunden för värdet menar författarna. Därför är det enligt Svensson 

Sahlin viktigt att ha ett varierat utbud för att det ska finnas något för alla. 

 

Svensson Sahlin menar att eftersom det är mycket människor på ett festivalområde är det 

viktigt för kunden att ha valmöjligheten att dra sig undan och vara ensam. Ofta är det tältet 

som blir denna “fristad”, som han uttrycker det. Även Jernberg framhåller vikten av ett 

avbrott från själva festivalen och att andra organisationer kan bidra med detta. För att 

minska trängsel bör det finnas utrymmen på området där besökaren kan få lite “luft” menar 

Carlsson, vilket kan ses i närhet till det Bitner (1992) framhåller om ett servicelandskaps 

funktion och vilken layout som utformas.  Det kan diskuteras om festivalupplevelsen, som 

skiljer sig från det vardagliga livet, kan bli påfrestande i längden om besökare inte är vana 

vid den livsstilen och då kan tältet och andra organisationer eventuellt erbjuda en paus. Om 

denna möjlighet inte skulle finnas är det troligt att upplevelsen blir negativ för de kunder 

som har det behovet. Ett samband kan göras till Grönroos (2008) som menar att kundens 

beslut styrs av de värderingar och behov kunden har. Vidare betonar Woodruff (1997) att 

det är de känslor som kunden upplever vid evalueringen som styr om värdet upplevs som 

positivt eller inte.  

 

Rollen som festivalarrangören har innebär enligt Karlsson att tillhandahålla området samt 

artisterna och att det sedan är upp till besökaren själv att skapa ”festen”. Han menar fortsatt 

att festivalarrangören sätter ramar och kunden skapar innehållet. Även Jernberg betonar att 

det är arrangörerna av festivalen som utgör grunden av värdet i form av vilket intryck 

kunden får, och att det sedan är upp till kunden själv att skapa värdet. Som tidigare nämnt 

kan arrangören bidra med olika inslag i servicelandskapet som kan påverka kundernas 

sinnesupplevelse. Något som är värt att betona i samband med inslag i servicelandskapet är 

personal i form av volontärer och vakter. Ovan har det diskuterats hur dessa kan påverka 

kundernas festivalupplevelse, både som symboler för trygghet men även deras attityder i 

bemötandet av besökare. En diskussion kan föras kring hur arrangören kan arbeta med 

dessa samt hur de ligger till grund för kundens värdeskapande. Om de i grund och botten 

påverkar kundens välbefinnande kan det reflekteras över om arrangörerna kan utesluta dem 

ur områdets utformning eller inte. Detta kan knytas till Vargo & Lusch (2010) som menar 
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att företag endast kan ge förutsättningar för värdeskapande snarare än att skapa värde. 

Diskuteras kan hur mycket festivalarrangören egentligen påverkar det slutliga värdet. Om 

det är besökarna som väljer hur de tar till vara på festivalarrangörens bidrag kan det 

reflekteras över om det är deras förväntningar och interaktioner som är avgörande. Å andra 

sidan kan det övervägas om besökaren har något att interagera med utan arrangörens 

bidrag. I samband med detta kan en koppling göras till Gummesson (2008) som betonar att 

kunden inte letar särskilt efter produkter, service, kunskap eller information. Han menar att 

kunden är ute efter någonting utav värde, och att leverantören och kunden tillsammans 

formar värdet, men att det är kunden själv som förverkligar det.  

 

Grönroos (2008) betonar att tidigare erfarenheter påverkar kundens förväntningar och är i 

grund och botten en funktion av kundens tidigare erfarenheter. Svensson Sahlin framhåller 

att det är upp till arrangörerna av musikfestivalen att förse besökaren med information som 

denne sedan skapar sina förväntningar efter. Carlsson understryker att det är viktigt för 

festivalarrangörerna att hålla de löften som de kommunicerat ut. Som festivalarrangör kan 

förväntningarna gemensamt skapas tillsammans med kunden genom att delta i eller 

observera olika diskussioner, understryker Svensson Sahlin. Schmitt (2003) betonar 

ytterligare att en kund är nöjd om varan/tjänsten lever upp till de förväntningarna som 

kunden har innan köp, vilket Baron & Harris (2003) också påvisar. Fortsatt menar 

Svensson Sahlin menar att förväntningar kan regleras via artistsläpp och information om 

olika aktiviteter. Sundin lägger även tyngd på att förväntningar generellt skapas genom 

”hype” och PR. Således kan det diskuteras huruvida artisterna innan festivalen används för 

att skapa förväntningar och fungera som dragplåster, och vad som händer om upplevelsen 

inte lever upp till dem. Jernberg menar att det dock inte påverkar festivalupplevelsen 

generellt så länge besökaren inte åkte till festivalen för just den artisten. I enlighet med 

detta menar Karlsson att en inställd spelning inte spelar någon roll för värdet av 

upplevelsen om det inte är den största huvudakten.  

 

Något som kan skapa ytterligare värde för kunden är enligt Svensson Sahlin 

överraskningar där någonting positivt oväntat sker utöver kundens förväntningar. Öberg 

understryker också detta och menar att en oväntad positiv händelse individuellt kan 

påverka och exemplifierar en sådan händelse genom att erbjuda gästartister. En diskussion 

kan föras kring om en festivalarrangör kan överträffa kundens förväntningar genom olika 

inslag i området som besökaren inte känt till sedan innan, samt hur det påverkar kundens 
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totala upplevelse av festivalen. Genom att marknadsföra vissa artister som dragplåster och 

samtidigt undanhålla viss information om den kommande upplevelsen kan det reflekteras 

över om det bidrar till en bättre upplevelse eller inte.  

 

Enligt Jernberg är det viktigt att ta vara på och lyssna på människor som är aktiva, 

kommenterar eller ställer frågor på musikfestivalens hemsida. Detta menar han på grund av 

att festivalarrangörerna kan hämta inspiration och intryck från vad festivalbesökarna vill 

ha. Svensson Sahlin framhåller att festivalarrangörerna borde ha en “FAQ” (Frequently 

Asked Questions) på deras hemsida där vanliga typer av frågor besvaras och där människor 

kan diskutera och kommentera. Detta kan knytas till Baron & Harris (2002) som ger 

exempel på faktorer som påverkar kundens förväntningar vilka är word of mouth, 

personliga behov, uppfattningar, erfarenheter och extern kommunikation vilket även 

Woodruff (1997) påvisar. Ett effektivt sätt att påverka sin egen upplevelse är genom att 

vara förberedd betonar Svensson Sahlin då kunden väl på plats vet vad den förväntar sig 

och därmed själv kan påverka upplevelsen. Vilka förväntningar kunden har beror också på 

vilken typ av festival det är menar han och att kunden är medveten om många slänger 

skräp omkring sig på en festival med camping, medan människor förväntar sig att det ska 

vara städat på gatorna vad gällande en stadsfestival utan camping. Han menar också att 

olika målgrupper har olika förväntningar, vilket även Jernberg och Hedlund påvisar. 

Hedlund ger exempel att soffor på ett festivalområde uppskattas på olika sätt beroende på 

ålder. Hon understryker att de yngre kan sitta i sofforna och socialisera med sina vänner 

medan de äldre uppskattar sofforna som viloplats. Diskuteras kan om en festivalarrangör 

bör tänka på och utnyttja att fler effekter kan uppnås med samma inslag beroende på 

målgrupp. Hedlund ger exempel på att många besöker festivaler med förväntningar om att 

ha kul och umgås med vänner, samt att musiken och kulturen medföljer. 

 

Öberg framhåller att campingen kan liknas vid ett litet samhälle och att festivalkulturen är 

intressant då det är gemenskapen på campingen som besökaren främst är ute efter. Fest, 

musik och sex är tre ord Svensson Sahlin använder sig av för att beskriva det huvudsakliga 

värdet av en festivalupplevelse. Festivaler är och har blivit mer av en mötesplats där 

intresse för musiken finns, men för många är det centralt att träffa nytt folk menar 

Carlsson. Något som ofta nämns i undersökningar enligt Sundin är att människor åker på 

festival i syfte att få umgås och dela upplevelsen med sina vänner, samt att få uppleva nya 

trevliga möten. I samband med detta är alla som befinner sig på en plats tillsammans med 
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och bidrar till värdeskapande eftersom att alla strävar efter en trevlig och rolig upplevelse 

menar Öberg. Ett samband kan ses med att känslomässiga upplevelser främst skapas i 

tjänsteföretag där en hög grad av kontakt mellan människor sker (Wilson et al. 2008). 

Huruvida festivalarrangörer kan utforma servicelandskapet på ett sätt som underlättar 

interaktion mellan människor är intressant då en diskussion har förts kring kunden i 

samspel med andra kunder. Genom att sätta dessa interaktioner i relation till teorier om 

servicelanskapets utformning kan det reflekteras över hur de olika inslagen påverkar 

varandra och således kundens upplevelse. 
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5. SLUTSATSER 
 

 

I detta slutgiltiga kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som uppkommit under 

studien. Vi har kunnat kartlägga ofta framträdande tendenser vilka här kommer att 

presenteras i punktform. Till detta kapitel tillhör även motsägelser som uppkommit under 

studien, men då sådana inte varit framträdande i vårt fall kommer det inte finnas något att 

redovisa. I övrigt kommer slutsatserna att presenteras genom ett besvarande av våra 

delsyften samt vår forskningsfråga. Slutligen har den teoretiskt sammanfattade modellen 

delats upp i två delar för att belysa vilka delar som presenteras i respektive avsnitt.  

 

5.1 Tendenser från empirin 
Vi har genom att analysera empirin kunnat urskilja en del tendenser som betonats av 

flertalet av våra informanter. Påpekas kan att vi inte presenterar dessa med avsikten att 

generalisera, utan för att lyfta fram ett framträdande mönster inom vårt problemområde. 

Analysen har resulterat i följande punkter: 

 Både besökare och festivalarrangören formar festivalupplevelsen men det är 

kunden själv som förverkligar värdet av den. På så sätt är festivalbesökaren en 

medverkande aktör. Det är i huvudsak kunden som avgör om upplevelsen blir 

positiv, men både servicelandskapets utformning samt andra aktörer har en 

avgörande roll för den enskilde kundens värdeskapande.  

 Vakterna har en stark symbolisk innebörd i festivalsammanhang där deras syfte är 

att upprätthålla en trygghetskänsla. Samtidigt har det visat sig att de ofta även är en 

symbol för auktoritet vilket kan fungera på ett provocerande sätt mot besökarna 

samt skapa uppståndelse bland dem. 

 Artisternas roll är viktig för besökare innan festivalen när det kommer till att välja 

festival samt för att skapa förväntningar inför den. Deras roll under festivalen är 

fortfarande central, men inte lika betydelsefull i kontrast till festivalen som 

helhetsupplevelse.  

 Volontärer och andra organisationer har en betydande roll i servicemötet som 

beroende på bemötande kan påverka besökarens upplevelse. Vidare bidrar 

kringaktiviteter och andra organisationer med mervärde till upplevelsen.  

 Andra kunder och grupper den enskilda besökaren är i kontakt med har en stor 

påverkan på värdet av upplevelsen. Interaktioner är ett centralt inslag i 

festivalupplevelsen och ofta en bakomliggande anledning till att besökaren väljer 
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att åka på festival. Utöver själva interaktionen påverkar kunderna varandra genom 

attityder, beteende samt faktorer som trängsel och väntetid. 

 Servicelandskapets miljömässiga utformning påverkar den enskilde besökaren, via 

dess sinnen, på ett känslomässigt plan och är av stor vikt gällande trivsel och 

framkomlighet. Säkerhet framhävs som ett av de viktigaste inslagen att tänka på i 

samband med utformningen av festivalområden. Samtidigt gäller det för 

festivalarrangören att erbjuda besökare olika valmöjligheter då de värdesätter olika 

inslag beroende på individuella preferenser. 

 

5.2 Delsyfte 1 
 

“Att klarlägga servicelandskapets betydelse för kundens festivalupplevelse.” 

 

 

Vi har i diskussionen kunnat urskilja att servicelandskapets olika delar har en betydelse för 

besökarens festivalupplevelse då det är där upplevelsen äger rum. Vidare kan vi se att 

beroende på vart festivalen är placerad tydliggörs vilken typ av festival det är, och har en 

inverkan på vilka besökare som lockas dit. Väl på plats i servicelandskapet har ett 

återkommande mönster varit att besökaren kommer i kontakt med miljömässiga 

dimensioner, som påverkar olika sinnesintryck, samt andra aktörer.  
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De miljömässiga dimensionerna som redogjorts för tidigare består bland annat av skyltning 

vilket kan bidra med information till kunderna. Den kan till exempel påvisa var det är 

tillåtet att befinna sig samt underlätta för besökarna att orientera sig på området. Vidare 

kan det innebära att oro och förvirring reduceras vilket samtidigt kan betraktas ur ett 

säkerhetsperspektiv. I samband med servicelandskapets layout diskuterades trängsel vilket 

ofta påverkar kundens upplevelse negativt.  Utifrån analysen kan vi påvisa att ytterligare 

dimensioner som ljud, ljus, lukt, smak och känsel kan skapa en sinnesupplevelse för 

besökaren. Deras påverkan tycks variera beroende på i vilket sammanhang de förekommer, 

genom att antingen tilltala besökare eller tvärt om. Det framkommer även att 

väderförhållanden är en faktor som påverkar upplevelsen mer eller mindre beroende på vad 

besökaren har upplevt tidigare under festivalen, det vill säga att vädret inte behöver spela 

någon roll om upplevelsen totalt sett är bra.  

 

Ett återkommande perspektiv är att servicelandskapet på en festival betraktas som en 

mötesplats, vilken erbjuder en upplevelse utöver det vanliga där besökare kan träffa nya 

människor och lyssna på musik. Det framkommer tydligt att andra besökare har en 

betydande roll då upplevelsen påverkas av gemenskapen på en festival. Påtagligt är även 

att ett festivalområde med camping betraktas som ett minisamhälle med andra normer och 

värderingar. Det grundar sig i att en stor del av upplevelsen är beroende av att besökarna 

vill uppleva någonting utöver det vanliga och kunna agera på ett sätt de vanligtvis inte gör. 

Vakters och volontärers bemötande visar sig även vara betydande för om kundens 

upplevelse blir positiv eller negativ. De antas påverka kunderna eftersom att de är till för 

att stödja dem och skapa trygghet på området. 

 

En återkommande tendens när det kommer till aktörers roll i servicelandskapet är att 

artistens betydelse för kundens upplevelse snarare är mer central innan festivalen där 

förväntningar skapas. Vidare har det påtalats att en dålig spelning från artistens sida inte 

innebär att festivalen upplevs som negativ, utan dessa två särskiljs och betraktas som två 

oberoende delar i servicelandskap. Exempelvis har studien visat att dåligt ljud betraktas 

som festivalens fel men att besvikelse riktas mot själva artisten om den gör en dålig 

spelning eller ställer in. 
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Med ovanstående slutsatser i åtanke kan det påtalas att servicelandskapet har en stor 

betydelse för kundens festivalupplevelse, men för att förstå hur värde kan skapas i 

samband med den måste Delsyfte 2 besvaras. 

 

 

5.3 Delsyfte 2 
 

“Att tydliggöra kundens värdeskapande medverkan i festivalsammanhang.” 

 

I denna studie har det framkommit tendenser som tyder på att både 

servicelandskapets utformning samt andra aktörer har en avgörande 

roll för den enskilde kundens värdeskapande. Däremot kan vi 

genom empirin och den teoretiska analysen påvisa att det är kunden 

själv som förverkligar värdet av festivalupplevelsen. På så sätt kan 

kunden betraktas som en medverkande aktör. Det är i huvudsak 

kunden som avgör om upplevelsen blir positiv, genom att vara 

närvarande men även via att själv vara aktiv. Vidare är det påtagligt 

att besökaren kan påverka sig själv i alla situationer i form av en 

negativ eller positiv inställning och värdet av upplevelsen tycks 

variera beroende på individuella karaktäristika som humör och 

personlighet.  

 

Hävdas kan även att vilken grad en kund skapar intresse för festivalen har med situationen 

att göra, men även att besökarens underliggande motivation till att åka på festivalen avgör 

om den uppfattas möta värden hos kunden. Detta skulle i sin tur möta olika grad av 

tillfredsställelse. I och med detta resonemang kan kunderna även påverka sitt värde genom 

valmöjligheten att välja vilka delar de vill interagera med, och vi kan därför betona att 

olika kunder beroende på deras val kan få helt olika upplevelser av samma festivalområde. 

Då kunder dessutom tycks besöka festivaler av olika anledningar kan olika inslag ha 

varierande betydelse i kundens värdeskapande. Ett återkommande ämne i samband med 

detta är även förväntningar och hur dessa individuellt påverkar kundens värdeskapande när 

de betraktas i kontrast till det upplevda värdet.  

 

Slutligen kan även påpekas att tendenser visat att kunden på ovan nämnda vis inte bara är 

en medverkande aktör för sitt värdeskapande, utan bidrar dessutom till andra besökares 
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festivalupplevelser. För att ytterligare förstå vad som ligger till grund för kundens 

värdeskapande kommer det i följande avsnitt presenteras slutsatser relaterade till hur 

festivalarrangörer kan stödja kundens upplevda värde. 

 

5.4 Forskningsfråga 
 

“Hur kan festivalarrangörer stödja kundens upplevda värde genom utformningen av 

servicelandskapet?” 

 

Ovan kan tendenser urskiljas som talar för att kunden själv skapar och påverkar det 

upplevda värdet. Servicelandskapet utgör dock arenan för kundens värdeskapande och är 

av stor betydelse för upplevelsen. Festivalarrangörer kan lättare stödja kundens upplevda 

värde genom att vara medvetna om vad kunden värdesätter, vilket är insikter de enligt vår 

studie kan erhålla genom kommunikation med kunderna där deras förväntningar uttrycks. 

Vidare är det påtagligt att dessa förväntningar skapas hos kunder efter egna erfarenheter 

och kommunikation från andra besökare samt festivalen själva. Därför kan det betraktas 

som betydelsefullt att lägga tid på en relevant marknadsföring när det kommer till att stödja 

kundens värdeskapande. Särskilt då det i studien påvisats att om en festival inte lever upp 

till höga förväntningar kan kundens upplevelse bli negativ. 

 

Ett grundläggande inslag på ett festivalområde har enligt vår studie visat sig vara 

säkerheten där viktiga inslag är flöde, skyltning och vakter. Flöde har visat sig vara av 

betydelse vad gällande framkomlighet, till exempel vid trängsel eller om en brand uppstår 

då ett stort antal människor lätt ska kunna utrymma området. Köbildning och väntetid kan 

betraktas i samband med flöde där analysen påvisade att festivalarrangörer kan verka för 

att förhindra detta genom utformningen av servicelandskapet. Vidare skulle de kunna 

arbeta på ett sätt som kan förhindra en negativ upplevelse trots att dessa fenomen 

uppkommer, exempelvis genom underhållande inslag eller skyltning. 

 

Skyltning kan reducera förvirring och hänvisa besökare till rätt väg eller område, vilket 

också kan betraktas utifrån ett säkerhetsperspektiv då skyltar ibland har en funktion att leda 

bort besökaren från områden som kan utgöra en säkerhetsrisk. Den utförda studien har 

också påvisat att en besökare måste känna sig trygg på ett festivalområde för att kunna ta 

del av allt som festivalen har ett erbjuda, vilket dessutom ger vakterna en betydande roll. 

Ett återkommande mönster är att vakterna inte ska betraktas som auktoriteter utan som 
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värdar med trevlig attityd. Detta skulle då skapa en känsla av trygghet på området där 

besökare därmed inte har en fientlig inställning till vakterna.  

 

Volontärerna är ytterligare en mänsklig resurs i servicelandskapet som festivalarrangören 

kan arbeta med för att stödja kundens upplevda värde. Deras funktion har visat sig vara att 

bidra med service för kunden och se till att den betalande kunden får bästa möjliga 

upplevelse. Eftersom att det är festivalarrangören som tillhandahåller volontärarbetarna 

kan det även hävdas att det är arrangörens ansvar att säkerställa att tillräcklig kunskap 

innehas av dem för att underlätta kundens värdeskapande. Ytterligare kan det påpekas att 

festivalarrangörens uppgift är att försäkra sig om att tillräckligt många volontärer tillsätts 

för att kunden lätt ska ha tillgänglighet till dem och kan få hjälp vid behov. 

 

I samband med vår analys har tendenser visat att olika inslag i området är av särskild 

betydelse för kundens värdeskapande. Som ovan nämnt styrs kunden av individuella 

preferenser och behov. Påpekas kan därför att kunden bör ha valmöjligheter i form av 

varierat utbud av mat och kringaktiviteter, vilket andra organisationer bland annat kan 

bidra med. Det är också av relevans att kunden har tillgängligheten att hitta en plats där 

denne kan söka sig undan och vara själv, vilket är ett utrymme festivalarrangören skulle 

kunna tillhandahålla. Analysen påvisar även att det är av vikt att förse området med inslag 

som uppfyller kundens grundläggande behov med till exempel vatten, mat och toalett. 

Vidare har det i vår undersökning framkommit att kunder utnyttjar servicelandskapet som 

en mötesplats, vilket innebär att festivalarrangörerna därför kan arbeta med att underlätta 

för interaktioner.   

 

Ytterligare ett mönster som framkommit i studien är att artisten genom scenframträdandet 

bidrar till kundens upplevda värde, och att festivalarrangörerna kan försöka tillgodose de 

förutsättningar artisten behöver för att göra en bra spelning. I samband med artister 

påvisades att till exempel gästartister kan bidra till mervärde då det anses vara en typ av 

överraskningsmoment som kunden inte förväntat. Festivalarrangörerna kan också använda 

sig av artisterna vid marknadsföringen av festivalen och således locka till sig besökare, 

vilket även kan bidra till de förväntningar som kunden skapar innan festivalen.  

 

Slutligen har studien visat att festivalarrangörer med hjälp av de fem sinnena kan påverka 

den enskilde besökaren på ett känslomässigt plan, och bör därför utnyttja detta vid 
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utformningen av servicelandskapet. De fem sinnena är syn, smak, känsel, hörsel och doft 

vilka kan utnyttjas på olika sätt i olika syften. Med hjälp av belysning kan till exempel 

synsinnet påverkas och användas i syfte att belysa vägar för besökaren, men också för att 

skapa visuella ljusinstallationer som dekoration. Smak och doft kan stimuleras med bred 

variation av mat och dryck, känselsinnet påverkas av olika väderförhållanden samt 

beröring. Slutligen framkommer det att hörsel i ett festivalsammanhang kan stimuleras via 

artisternas spelningar men också genom andra besökares tal och läten. Återkommande 

tendenser som framkommit är att festivalarrangörer medvetet kan involvera sinnena i 

utformningen av servicelandskapet och på så sätt särskilja sig från andra festivaler, men 

också utnyttja det i syfte att skapa bättre förutsättningar för enskilda kundens 

värdeskapande.  

 

5.5 Vidare forskning 
I detta kapitel har vi nu redogjort för de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie. 

Dock har det även framkommit intressanta aspekter som tyvärr inte fått något utrymme i 

uppsatsen, vilka vi här väljer att presentera som förslag till vidare forskning. Aspekterna är 

följande: 

 Volontärer kan betraktas som interna kunder i festivalsammanhang där de både 

betraktas som personal och festivalbesökare eftersom de ofta väljer att arbeta för 

sin festivalbiljett. Frågan vi ställer oss är hur den här typen av kundtillfredsställelse 

tillgodoses från festivalarrangörens sida, samtidigt som volontären ska motiveras 

till att ge den betalande kunden ett bra bemötande. 

  Vidare kan det undersökas huruvida värde kan uppstå i olika grupper i 

festivalsammanhang. 
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Bilaga 1 - Branschpresentation 
 

Eventsektorn ingår i upplevelseindustrin, vilken står för 4,8 procent av Sveriges BNP 

(Musiksverige 2011). Enligt en arbetsmarknadsrapport gjord av organisationen 

Musiksverige, Sponsrings & Eventföreningen samt utbildningen YH Musik och 

Eventarrangör (2011) ser eventbranschen mycket positivt på framtiden, då företagen i 

studien i genomsnitt bedömer att den årliga tillväxten kommer att vara 7,7 procent de 

kommande fem åren, vilket innebär en tillväxt på totalt 45 procent över fem år. Enligt 

Institutet för Reklam- och mediestatistik omsatte eventbranschen 2,7 miljarder kronor 

under 2010, och växte med 6,4 procent efter att ha minskat under finanskrisen 2008-2009. 

Sett över en längre tid har branschen dock vuxit kraftigt (Musiksverige 2011). 

 

Festivalbranschen är en del av eventsektorn som är mest aktiv under sommarhalvåret, då 

utomhusfestivaler arrangeras  från och med Siestafestivalen i Hässleholm i maj till 

göteborska Way Out West i augusti (Festivalinfo 2011). Enligt STIM's årsredovisning 

(2010) satsar många städer i Sverige på stadsfestivaler med bred musikgenre och några av 

de mest välbesökta under år 2010 var Malmöfestivalen, Sundsvalls Gatufest, Göteborgs 

Kulturkalas och Stockholms Kulturfestival.  

 

I samband med tillväxten som beskrivs ovan har man även kunnat se en ökning av 

konkurrensen på festivalmarknaden, vilket för vissa festivaler har inneburit publikrekord 

och slutsålda biljetter medan andra, både festivaler med camping och stadsfestivaler, 

konkurrerats ut (STIM’s årsredovisning 2010). Enligt STIM's årsredovisning (2010) var 

antalet festivaler under sommaren 2010 stort och enligt DN (2011) finns det i dagsläget 

omkring 130 stycken festivaler i Sverige. Några av de största traditionella och 

återkommande festivalerna 2010 var Peace & Love med ca 40 000 besökare, Sweden 

Rock, Storsjöyran och Piteå Dansar och Ler (STIM's årsredovisning 2010). Peace & Love i 

Borlänge betraktas idag som en av Sveriges största festivaler då de år 2011 slog publik 

rekord med 50 000 sålda biljetter (Dt 2011), tillsammans med den nischade 

hårdrocksfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg som år 2010 var tvungna att fixera ett tak 

på max 33 000 besökare för att kunna eliminera risker som uppstår vid trängsel och för att 

behålla trivseln (Sweden Rock 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan de svenska musikfestivalerna alltså gestalta sig på olika sätt, där 
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en del satsar på stadsfestivaler medan andra håller arrangemang med tillhörande camping. 

Besökarantalet varierar och musikutbudet likaså, då vissa väljer att nischa sig medan andra 

erbjuder en genremässigt bred lista av artister. 

 

Festivalbussen är en researrangör som erbjuder transport till bland annat Sveriges största 

 festivaler (Festivalbussen 2011). För att nämna de populäraste festivalerna i Sverige idag 

presenteras nedan en lista på Festivalbussens resmål: 

 

 Getaway Rock Festival, Gävle 

 Peace & Love Festival, Borlänge 

 Sweden Rock Festival, Sölvesborg 

 Emmabodafestivalen, Emmaboda 

 Hultsfredsfestivalen, Hultsfred 

 Metaltown, Göteborg 

 Putte i Parken, Karlskoga 

 Siestafestivalen, Hässleholm  

 Sonisphere, Stockholm 

 Storsjöyran, Östersund 

 West Coast Riot, Göteborg 

 Where The Action Is, Göteborg  

 Way Out West, Göteborg 
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Bilaga 2 - Ordlista för festival-rookies 
 

 Rookie - nykomling eller nybörjare. 

 Volontär/funktionär - frivilligarbetare på festivalen. Arbetar med allt från muddring 

i entrén till catering och städning, oftast i utbyte mot en festivalbiljett. 

Kännetecknas av en funktionärströja. 

 Moshpit - Mosh är en slags “dansstil” som ofta förekommer på metal- och 

punkspelningar i området framför scenen som därför allmänt kallas för “the mosh 

pit”. Kännetecknas av att folk puttas och hejdlöst kastar sig mot de andra 

personerna i moshpiten. 

 Bajamaja - flyttbar utomhustoalett. 

 Langos - en ungersk maträtt bestående av friterat bröd som ofta serveras med riven 

ost och gräddfil, eller på ett försvenskat vis med rom eller sylt och grädde. Populär 

festivalmat. 

 Festivalband - Ett armband, ofta i tyg eller plast, festivalbesökaren får när biljetten 

löses in i entrén. Kan inte tas av och sättas på igen, utan besökaren har på sig 

bandet under hela vistelsen och får således tillträde till festivalområdet. 

 Brassestol - Hopfällbar solstolstyp som fått sitt namn efter att flitigt ha använts på 

Brasiliens stränder.  

 Soundcheck - Ljudteknikern ställer in ljudet medan någon testar instrumenten på 

scenen innan ett framträdande för att det ska vara så bra som möjligt. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Servicelandskap: Festivalområde och camping 

-utformning 

-komponenter i fokus 

-kraft och betydelse 

-villkor i rumsmiljö 

-rum/funktion 

-tecken, symboler och artefakter 

-de fem mänskliga sinnena och sensoriella strategier 

-multisensorisk upplevelse 

-servicelandskapets roll - förpackning, funktionalitet, mötesplats & positionering 

 

Andra resursers (människorna) påverkan 

-personalens/volontärers roll 

-vakternas roll 

-artistens roll 

-kundens roll 

-andra kunder 

-interaktiv marknadsföring 

-kommunikation i organisationen 

-andra organisationers roll 

 

Värdeskapande 

-primärt värde 

-mervärde 

-servicekvalitet 

-kritiska händelser 

-innan, under, efter festivalen 

 

Kunden 

-målgrupp (värdesätter olika saker?) 

-olika reaktioner från kunders sida 

-kunden som medskapare (co-creator) 
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-förväntningar vs verklig upplevelse 

-den missnöjda kunden 

-feedback 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor via mail 
 

Vad ska man tänka på när man utformar ett festivalområde och hur påverkar det kundens 

upplevelse? 

* Vädret 

* Design/Layout 

* Viktiga delar 

* Syn, hörsel, känsel, smak, doft. 

 

Vad har människor för roll på festivaler och hur påverkar de kundens upplevelse? 

* Personalens/volontärers roll (information och värderingar mellan ledning och volontärer) 

* Vakternas roll 

* Artistens roll 

* Kundens roll 

* Andra kunder 

* Andra organisationer på festivalen (Langosvagnen, Svenska Kyrkan, RFSU etc) 

 

Vad värdesätter kunden i festivalupplevelsen och kan det skilja sig mellan målgrupper? 

Vem skapar värdet i festivalupplevelsen och hur? 

 

Hur kan kundens förväntningar av festivaler se ut och hur skapas förväntningarna? 

 

Tar festivalarrangörer vara på feedback från kunden och behandlas missnöjda kunder? Om 

ja, på vilka sätt? Om nej, varför inte? 


