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Abstract 

The meaning of a first impression is a thesis that aims to create a design for a 
hotel lobby, which can accommodate the needs of both the guests and the 
personnel in the best way possible. This study is based at the Scandic Park hotel 
in central Stockholm, were the lobby today appears to lack function. The 
desired effect of the design is to make the lobby area more enjoyable for the 
guest, and at the same time improve the flow of people through it.  
 
A detailed and thorough study of the lobby over different times and with 
different techniques suggests that the lobby is not a place where the guest wants 
to spend more time than necessary, it’s main function today appears to be as a 
transit hallway from the entrance of the hotel to the hotel rooms. The results of 
this study are used to create a design for an improved environment that not only 
welcomes the guest but that also shows them the identity that the Scandic 
Park’s management wishes to communicate. The creation and development of 
this design is also based on a study of relevant literature that includes, among 
others, theories of Spatial Design, Environmental Psychology, Servicescapes 
and Cognitive Psychology.  
 
The empirical data and the theories have helped me to create a design proposal 
that I believe conveys what Scandic Park stands for, while at the same time 
helping the guest to perceive and utilize an increased functionality in the lobby 
area. Hopefully this design will better accommodate the needs and wants that 
appear to be missing today, and at the same time promote the accessibility and 
the flow through the lobby.  
 
Keywords: Information design, Spatial Design, Environmental Psychology, 
Servicescapes, Hotel lobby redesign. 
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Sammanfattning  

Betydelsen av ett första intryck är ett examensarbete med syfte att undersöka 
hur en hotell lobby kan utformas för att på bästa sätt tillgodose såväl gäst som 
personal. Arbetet är baserat på lobbyn på Scandic Park i Stockholm där dagens 
utformning brister i sin funktion. Designförslaget ska förhoppningsvis öka 
framkomligheten i lobbyn, förbättra arbetsmiljön för de anställda och skapa en 
miljö som gästerna vill vistas i.  
 
Efter att ha studerat denna lobby vid ett flertal tillfällen kan slutsatsen dras att 
lobbyn inte är en plats gästerna vill spendera tid på, utan endast en passage från 
dörren till hotellrummet. Mitt mål är att, med hjälp av studerade teorier som; 
Enviromental psychology, upplevelserummet och kognitionspsykologi, kunna 
skapa en miljö som välkomnar gästen och som samtidigt visar den identitet som 
Scandic Park vill förmedla.   
 
Empirin och teorin har hjälpt att ta fram ett gestaltningsförslag som ska spegla 
Scandic Park men som samtidigt ska hjälpa gästen att motta och förstå lobbyns 
funktioner. Förhoppningen är att denna design ska tillgodose de önskemål som 
finns idag och främja framkomlighet och flödet i lobbyn.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Enviromental 
Psychology, Upplevelserummet, Att designa en hotell lobby.  
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Förord  

Ett stort tack till min handledare Donal Freeney som varit ett stort stöd under 
arbetets gång. Han har trots min panik fått mig att dra på smilbanden och tänka 
positivt. Inte nog med detta har han även gett mig många goda råd om hur mitt 
arbete kan förbättras. Så ett stort tack, du har varit ovärderlig!  
 
Jag vill även tacka min sambo Gustav för ett enormt stöd. Du har tålmodigt stått 
ut med mig och mina utbrott och lyckats peppa igång mig när allt varit som 
jobbigast. Tack! 
 
Sist och inte minst vill jag tacka alla ni som deltagit i min studie. Ni som tog er 
tiden att besvara mina enkätfrågor. Jag vill även tacka er Päivi och Sami, för att 
ni tog emot mig med öppna armar. Tack! Det har varit en spännande resa.  
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Inledning  

”Lobbyn är det första intrycket man ger till gästen, men den ska även fylla en 
funktion” - Päivi Gäng 2016 
 
Hur länge består ett första intryck? Redan vid första ögonkastet startar en 
process i åskådarens hjärna, en process som väljer att antingen tycka om eller 
tycka illa om det som betraktas. ”Man får bara en chans till ett första intryck” är 
ett gammalt ordspråk som passar lika väl in på ett rum eller en byggnad, som på 
människor. En hotell lobby är en unik plats, hit kommer folk från stora delar av 
världen, med spridda bakgrunder och olika preferenser. Denna plats ska ändå 
tilltala alla som kommer dit. Det finns en uppsjö av teorier kring hur ett rum ska 
konstrueras och formges. Jag har i detta arbete valt ut ett antal olika teorier som 
jag tror kommer hjälpa mig i min strävan efter att skapa en funktionell och 
trivsam hotell lobby, som samtidigt förstärker hotellets identitet. Arbetet som 
följer är min process mot att skapa en hotell lobby på Scandic Park som både 
tillgodoser de behov gästerna har idag men som samtidigt kan förmedla 
hotellets identitet. Avslutningsvis kommer mitt designförslag att presenteras, 
hur lobbyn kan förbättras i syfte att skapa ett trevligt upplevelserum.  
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Bakgrund  
Scandic Park ligger i centrala Stockholm och är verksam inom koncernen 
Scandic Group Ab. Koncernen är den största hotelloperatören i Norden och har 
idag ett nätverk på 221 hotell med omkring 41 000 hotellrum fördelat i 7 olika 
länder. På senare år har det skett stora satsningar inom bolaget, bland annat 
köptes hela hotellkedjan Rica Hotels, bestående av 72 hotell, upp 2014. De har 
även lanserat det nya konceptet HTL (centralt läge, personlig service & smarta 
digitala lösningar för en förbättrad hotellupplevelse) som kommer knyta an till 
deras nya kollektion av signatur hotell vilket kommer gå under namnet ”By 
Scandic”. Konceptet går ut på att gästen ska få uppleva karakteristiska miljöer 
med tydliga sociala mötesplatser.  
 
De skriver själva att design och upplevelsemiljön har blivit allt viktigare på 
senare år i syfte att skapa en trivsam miljö där gästen ska kunna känna sig 
hemma (Scandic Hotel Group, 2016: verksamhet). Detta har resulterat i att 
många av Scandics hotellobbys har utvecklats och rekonstruerats i avsikt att 
likna ett vardagsrum för att uppfylla förväntningar och behov, exempelvis av att 
arbeta eller umgås. Företaget beskriver deras mission som: ”att skapa 
enastående hotellupplevelser för de många människorna”, ” Vi vill finnas till 
för så många människor vi kan. Oavsett vilka de är, hur de klär sig, var de 
kommer ifrån eller vart de är på väg…” (Scandic Hotel Group, 2016: vision-
mision).  
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Figur 1. Gatuvy Scandic park, sett från Karlavägen 

 

 
  
 
Scandic Park har varit i drift sedan 1968 och riktar sig till resenären som vill bo 
mitt i centrum som trots storstadspulsen ändå vill känna sig ”hemma”. Hotellet 
byggdes och drevs först av ett Schweiziskt bolag som sedan sålde det vidare & 
som nu drivs av koncernen Scandic. Om dagen passerar i snitt cirka 500 gäster 
genom hotellets lobby där majoriteten utgörs av affärsresenären.  

Problemområde  
Scandic Parks lobby har idag till mesta dels funktionen av en passage, vilket 
min förstudie bland annat visade. Behovet av fler sittgrupper samt en 
förbättring av ytans flöde och kommunikation ledde mig fram till min 
forskningsfråga.  

Forskningsfråga  
Vilka rumsliga element kan förstärka funktionen i en hotellobby samtidigt som 
de förtydligar hotellets identitet?  
 
Här nedan presenteras de operativa underfrågorna som kommer hjälpa mig att 
hantera dessa två olika nivåer och föra mig framåt i designprocessen.  

• Hur kan färg, form och belysning förstärka lobbyns olika funktionsytor?  
• Hur påverkas gästen av lobbyns fysiska och sociala miljö? tillexempel 

av akustik och rörelse.  
• Hur kan formgivningen i lobbyn påverka intrycket/upplevelsen av 

hotellet och uppfattning av hotellets identitet? 
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Figur 2. Planritning över Scandic Parks lobby idag, vilket detta arbete fokuserar och 
utgår ifrån. 

Syfte  
Syftet är att undersöka utvecklingsmöjligheterna för Scandic Parks hotellobby 
med målet av att ta fram ett gestaltningsförslag med tydliga funktioner som 
möter gästens behov och förväntningar. Med ytterligare syfte att kunna spegla 
och förtydliga hotellets identitet.  

Målgrupp  
I mitt designförslag kommer alla grupper som besöker hotellet att inkluderas, 
vilket är både affärs- och nöjesresenärer. I förslaget kommer även personalens 
behov att tillgodoses. Detta för att försöka skapa en lobby som inte bara 
tillgodoser gästens behov utan även personalens, då lobbyn är deras arbetsplats.  

Avgränsningar  
Arbetet fokuserar på Scandic Parks lobby vilket är den yta gästen möts av först. 
Lobbyn är alltså första mötet med hotellet vilket också innebär att det är här 
gästen bildar sig ett första intryck. Det är en plats som enligt mina förstudier 
saknar funktion och som kan bli bättre i sitt syfte att kommunicera hotellets 
identitet. De designval som kommer att presenteras är inte valda efter en satt 
budget utan främst för att maximera nyttan av ytan. Det finns förvisso ett 
rimlighetstänk vad gäller att vara kostnadseffektiv samt att, som Scandic, värna 
om miljö och ta ett socialt ansvar.  
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Teori 

I detta avsnitt redogörs de olika teoretiska perspektiven som används i arbetet. 
Teorierna och den tidigare forskningen har sedan tillämpats i samband med det 
designförslag som senare presenteras. Inledningsvis definieras upplevelse-
rummet och de faktorer som påverkar och skapar en rumslighet i syfte att 
förmedla ett budskap, för att senare beskriva människan i rummet och hens 
psykologiska processer.  

Rumsligt perspektiv  

Upplevelserummet   
Den Amerikanska marknadsföringsprofessorn Mary Jo Britner (1992) kom upp 
med begreppet ”servicescape” vilket kan översättas till upplevelserummet. 
Ämnet behandlar rummets fysiska utformning och hur rumsliga attribut 
påverkar människans beteende och mentala reaktioner (57). Forskning inom 
miljöpsykologi har påvisat att den fysiska miljön påverkar våra beteenden på 
flera sätt. Bitners (1992:58) forskningssyfte var att föra samman teoretiska och 
empiriska upptäckter och på så sätt visa hur både anställda och besökare 
påverkas av olika servicestyrda miljöer. I sin artikel beskriver hon 
upplevelserummets olika dimensioner, att de både kan förbättra eller försämra 
interaktionen mellan verksamhet och användare. De påverkande faktorerna kan 
bestå av olika rumsliga attribut så som ljus, färg, luft, skyltar eller dekor. Dessa 
styr besökarens första intryck men de påverkar även hur verksamheten 
kommuniceras utåt (60, 67).  

I syfte att skapa ett anpassat och ändamålsenligt gestaltningsförslag är det 
betydande att ha en god grundförståelse för projektets designval. Rummets 
olika element har en inverkan på oss människor vilket kan ha en avgörande roll 
för hur väl användaren mottager och förstår rummets funktioner.  

För att kunna analysera människans kognitiva beteende utav upplevelserummet 
har Ingrid Y. Lin (2004:166) studerat teorier om hur människan intar och 
bearbetar sensorisk information. Det finns de teorier som diskuterar huruvida 
vårt sensoriska system kan delas upp i två kategorier, distance receptors 
detaljseende) och immediate receptors (områdesseende) (Hall 1969 i Lin 
2004:166).  

Utifrån Bitners (1992) forskning har Lin (2004) utvärderat och studerat 
människans kognitiva beteende utav upplevelserummet. Hon diskuterar bland 
annat huruvida färg, belysning, ytans funktion och ljud fungerar som visuella- 
och audiella ledtrådar (2004:167).  
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Visuella ledtrådar 
Färg i olika former har vistas sig vara effektfullt i fysiska miljöer i syfte att 
förstärka och skapa ett trevligt upplevelserum.  Enligt tidigare forskning har 
olika färger olika påverkan på människans sinnesstämning. Lazarus (1999 i Lin 
2004:168) menar att den enskildes kognitiva process står över hens personliga 
preferenser och har större inverkan på de reaktioner som uppstår när hen kliver 
in i ett rum.  
 
Belysning påverkar perceptionen av form, färg, textur och inramning (Ching 
1996 i Lin 2004:168). Forskare inom miljöpsykologi har utvärderat relationen 
mellan ljusets intensitet och individens produktivitet och kommit fram till att 
fönster främjar processen i att utföra uppgifter/arbete (kim, 1998; Stone & 
Irvine 1994 i Lin 2004:169).  
 
Ytan och dess funktion påverkas av rummets identitet vilket kan gestaltas 
genom att använda form, färg, textur och skala (Lin 2004:168). Människans 
upplevelse är högst individuell men påverkas av de rumsliga elementens 
placering. Dessa element kan skapa en slutenhet och på så sätt dela in rummet i 
olika ytor men de kan också skapa ett flöde av rörelser (ibid.).     
 

Audiella ledtrådar  
Ljud i form av musik kan ha effekt av att minimera negativitet vid exempelvis 
köbildning (Hui et al., 1997 i Lin 2004:169). Det är dock viktigt att se till 
miljöns syfte vid val av musik, då den lika väl kan ge upphov till stress och 
irritation, som en positiv upplevelse (Lin 2004:170).   
 

Rummet och funktion    
Ching (2007:250) beskriver att ytor kan skapas och delas in på flera sätt som 
inte innefattar att göra ett hål i väggen. Han skriver att genom exempelvis 
använda sig utav nivå-skillnader kan man enkelt markera och skilja en yta från 
en annan (ibid.).   
 
Ching & Binggeli (2012:66-68) skriver vidare om planlösningar och vikten av 
att skapa olika aktivitetsytor som ser till både funktion och estetik. Att utgå 
ifrån ytans förutsättning och målgruppens behov i syfte att dela in och skapa 
olika rumsligheter med mått och mellanrum som främjar fram- och 
tillgänglighet (ibid.). Inte nog med att ytans element ska spegla en tydlig 
funktion så behöver de enligt Ching & Binggeli (2012:131) även arrangeras i 
syfte att skapa en visuell balans. Menat att ytans arrangemang och komposition 
med dess kontrasterande material, färg och formelement bör väljas med omsorg 
då platsen är högtrafikerad och är i ständig rörelse. 
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Kommunikation 
Att förmedla ett budskap via en rumsliggestaltning ställer höga krav på 
rummets element, så som rumsliga attribut och dess placering. Vi människor 
kommunicerar dagligen, både medvetet och omedvetet. Det kan betyda att vi 
muntligt för en dialog med varandra eller att vi genom vår klädsel och utseende 
utsänder ett visst budskap. Denna typ av kommunikation kan även betyda att vi 
utbyter information vilket enligt Hård af Segerstad (2002:34) även innebär att 
utforma eller ge form åt något.  

Rumsupplevelsen  
Arne Branzell (1995) beskriver det upplevda rummet, det som känns med inte 
syns. Han har tagit fram ett redskap i form av ett tecken som med lätthet ska 
beskriva den upplevda rymden och rumsligheten när vi möter eller går in i ett 
rum. Branzell (1995) har med lekfulla skisser valt att illustrera detta med en 
rymdbubbla som påverkas och formas av de olika intryck vi intar via våra 
sinnen. Se mina tolkningar i figur 3. Han talar även om de tre tidsrummen, 
förväntans rum, nurummet och minnets rum. I förväntans rum förbereder vi oss 
och bygger upp en förväntan av det som finns i de anslutande rummen. I 
nurummet förändras förväntan till något annat, det påverkas alltså av det som 
skapades i förväntans rum.  När vi befinner oss i minnets rum förstärks den 
känsla av karaktär vi fick i nurummet. Känslan lever sedan kvar och kan bidra 
till att det rum vi näst kliver in i upplevs helt annorlunda. Detta beror på att 
minnets rum har skapat en ny bubbla av förväntan (1995:12-13).   

 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Egen tolkning av de tre tidsrummen utifrån Arne Branzell (1995:13)  
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Branzell (1995:14-15) menar också att sinnesstämningen påverkar människans 
val av placering i rummet, man väljer alltså den rymdbubbla som behövs just 
då, exempelvis i ett tryggt hörn eller mitt i rummet. Detta hänger ihop med det 
som kan uppstå när föremål i rummet saknar eget utrymme och inkräktar på 
andra föremåls bubblor (20-21).    

Psykologiskt perspektiv  
 

Enviromental Psychology  
Rummets fysiska utformning spelar stor roll för hur väl människan trivs och 
den har framförallt en påverkan på människans perception och beteende (Steg 
et al. 2013:2-3). W. Hellpach (1911) var en av de fösta forskarna som 
introducerade ämnet ”enviromental psychology” i början av 1900-talet. Han 
studerade ett flertal miljöer för att ta reda på hur de påverkade människans 
stimuli, vilket innefattade hur den fysiska miljö så som färg, form och 
belysning påverkade människors beteenden (ibid.). Ämnet enviromental 
psychology riktar sig främst mot den interaktion som sker mellan människan 
och den konstruerade och naturliga miljön (Steg et al 2013:5). Med den 
konstruerade miljön menas den rumslighet som skapas av människan.  
 
Gifford & McCunn (2013) beskriver tre olika metoder som används inom 
området för design och arkitektur. Dessa har använts under många år i syfte att 
främja människans välmående i konstruerade miljöer. De tre metoderna 
presenteras här nedan;  
 
Social design innefattar den typ av gestaltning som tillgodoser människans 
behov och önskemål.  
Biophilic design handlar om att interagera naturliga former och element från 
gestaltningens yttrekontext.  
Evidence based design är den design som är ”bevisbaserad”, alltså den 
gestaltning som är framtagen och baserad på resultat av observationer. (Gifford 
& McCunn 2013:91-94)   
 
Målet är att dessa tre metoder ska samspela i den nya gestaltningen och på så 
sätt skapa ytor som speglar användarens beteendemönster och förstärka den 
totala upplevelsen.   

Kognitionspsykologi 
Groome beskriver (2010:27-28) kognitionspsykologi som den process som sker 
i hjärnan när vi intar, bearbetar, förstår och tolkar den information som 
inhämtas via våra sinnen. Han skriver att det handlar om ”hur vi tar in 
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informationen från vår omvärld, hur vi finner mening i informationen och hur 
vi utnyttjar den” (ibid.).  
 
Inom gestaltningspsykologi talar man även om människans förmåga att urskilja 
former och figurer från dess bakgrund vilket även sägs påverkas av våra 
tidigare erfarenheter (Groome 2010:31,51-52). Dessa erfarenheter påverkar 
även våra ögonrörelser i hur de söker efter visuella ledtrådar som befinner sig i 
synfältet just då, som vi känner igen och som ger en trygghet så som ”vart ska 
jag?” eller ”kan jag sätta mig här?” (Ware 2008:37). Människans förmåga av att 
hitta och känna sig trygg i en ny miljö främjas således av tydliga visuella 
ledtrådar. 
 
Utifrån detta har flera gestaltpsykologer tagit fram ett antal regler och lagar, 
gestaltlagar, som ska hjälpa oss att förstå hur vi kan urskilja ett objekt från ett 
annat och hur människor grupperar våra sinnesintryck. Två av dessa är 
närhetslagen och likhetslagen och kommer att ha stor vikt i arbetet. 
Närhetslagen är när vi uppfattar något som en helhet då vi grupperar 
intilliggande objekt, likhetslagen talar för att objekt med liknande färg eller 
form upplevs höra samman (Groome 2010:52).  

”POP-OUT”- visuell perception  
En vetenskapsman vid namn Niesser (1976 i Groome 2010:107-108) var först 
med att studera visuell sökning, förmågan att kunna urskilja ett objekt från ett 
annat. Han konstaterade att en hög kontrast mellan bakgrund och målobjekt 
främjar denna förmåga, vilket kan kallas för en pop-out effekt (ibid.). Eftersom 
synen är det mest dominerande sinnet och står för cirka 80 procent av 
människans visuella rumsupplevelse är det till fördel att använda pop-out 
effekter i syfte att fånga ögats uppmärksamhet (Fridell 2006:232,234-235). För 
att göra detta beskriver Bergström (2012:232-235) att pop-out effekten på bästa 
sätt skapas genom att använda storlek, färg- och formkontraster. Alltså att göra 
ett objekt större än de omkringliggande, att använda en annan färg som skiljer 
sig från andra element i den befintliga miljön eller att skapa objekt/ytor i en 
annan form.  
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Tillvägagångsätt  

I denna del presenteras de metoder som används under detta arbete. Metoderna 
är anpassade utefter platsens problemområde men även syftet med arbetet. Etik 
och metodkritik diskuteras även senare i denna del.  

Metodval  
I mitt examensarbete som syftar till att förstärka lobbyns funktioner och genom 
detta även förtydliga hotellets identitet är det för mig viktigt att reda ut vad för 
typ av budskap gästen erhåller i Scandic Parks befintliga lobby. Jag har därför 
valt att utföra en enkätundersökning och att hålla två intervjuer samt observera 
och analysera rummet och dess flöde. Varje metod har sina fördelar och 
nackdelar. Fördelen med en enkät är att den ger ett resultat av mer generella 
svar som sedan omvandlas till siffror i syfte att sammanställas på ett 
pedagogiskt sätt (Holme & Solvang 1997:75). Nackdelen är att informationen 
blir övergripande och därför svår att analysera på ett djupare plan. Menat att du 
sällan får motiveringar bakom svaren, så som varför och hur. Intervjuer 
komplimenterar därför en enkätundersökning väldigt väl. Här finns möjligheten 
att skapa sig en mer djupgående förståelse för vad som fungerar bra respektive 
mindre bra. Den största nackdelen med intervjuer är tidsåtgången, vilket 
försvårar möjligheten att endast förlita sig på intervjuer. Observationer är en 
nödvändighet för att kunna bilda sin egen uppfattning om rummet, även dessa 
är tidsödande, men samtidigt väldigt viktiga för att själv se och förstå rummet 
och dess funktion. Därför har jag valt att utföra:  

• Rumslig analys, observationer och notationer  
• Två kvalitativa intervjuer  
• Enkätundersökning med gästerna på hotellet  
• Omvärldsanalys  

Rumslig analys & Observation 
Observationen utfördes vid olika tidpunkter och från olika positioner för att få 
en variation av det insamlade materialet. Då klienten skiljer sig markant mellan 
vardag och helg utfördes observationen vid fyra olika tillfällen. Större delen av 
tiden stod jag synligt vid sidan av receptionen men även längre in i den gång 
som leder fram till hissarna.   
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Vardag 
• Måndag kl. 8-10 
• Torsdag kl. 9-10  
• Fredag kl. 15-17  

 
Helg 
• Söndag kl. 11-12:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I punktlistan här ovan visas de tider som observationerna ägde rum på. Tiderna 
valdes utefter när lobbyn är som mest trafikerad, vilket är under incheckning 
och utcheckning. Jag valde även att besöka lobbyn under olika veckodagar 
eftersom målgruppen ser olika ut på veckorna och helgerna. 
 
Observationen gick ut på att studera rummets utformning och egenskaper vilket 
ger möjlighet till en ökad förståelse av lobbyns begränsningar och 
förutsättningar. Vikten i denna metod vilket även är den viktigaste design 
aspekten att ta hänsyn till (Ching & Binggeli 2012:58-61), är att skapa mig en 
helhetsbild av rummets funktioner och vad de rumsliga attributen används till. 
Detta för att kunna bilda mig en uppfattning kring gästens intryck/upplevelse av 
hotellets lobby.  
 
Analysen utgick ifrån Ching & Binggelis (2012:122) designprinciper vilket 
innefattar de element som kan skapa en god relation mellan miljön och 
rummets element. Dessa designprinciper innefattar bland annat balans, rytm, 
enhetlighet, proportion och variation.  

Notationer  
Utifrån de observationer som utfördes kan ett flödesschema skapas. Dessa 
gestaltats i form av notationer som illustrerar gästernas rörelsemönster i lobbyn 
men också till anknytande ytor, så som hiss och restaurang. Rummet skulle 
kunna liknas med ett språk, där språkets grammatik och teorier påverkar 
upplevelsen av rummet där de visuella elementen blir till en enhet (Lynch 
1960). Det handlar om att utnyttja våra sinnen och ta hänsyn till vår interaktion 
mellan fasta formelement och den mentala bilden. Notationssystemet syftar till 
att organisera rum på ett mer medvetet plan (Branzell 1976:68). Genom att 
överföra observationen in i notationer kan problematiken påvisas och forskaren 
kan därmed förhoppningsvis urskilja orsaken till problemet. Resultatet av dessa 
notationer redovisas i den senare resultatdelen.    
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Intervjuer   
Jag väljer att utföra två stycken intervjuer, en med hotelldirektören Päivi Gäng 
och en med receptionschefen Sami Turunen. En intervju kan liknas med ett 
samtal, vilket får informanten att beröra fler områden som i sin tur resulterar i 
ett bredare och djupare resultat (Holme & Solvang 1997:99). Båda intervjuerna 
utfördes i lobbyns anslutande restaurangdel och spelades in på mobiltelefon, 
med samtycke från respondenterna.  

Intervju 1 – Hotelldirektör, Päivi Gäng  
Intervjun med Gäng utfördes med syfte att skapa en förståelse för hur hotellet 
som organisation ser på funktionalitet, tillgänglighet och identitetsskapande i 
lobbyn. Med identitetsskapande menas hur hotellets lobby kan spegla hotellet 
som verksamhet och hur rummets element så som färg form och belysning kan 
främja detta. Min intention var även att ta reda på vad de anser att problemet 
befinner sig idag samt om det finns ambition av att förbättra ytans disposition 
och funktion.  

Intervju 2 – Receptionschef, Sami Turunen  
Valet att intervjua Turunen gjordes för att han befinner sig på ytan dagligen och 
har en god uppfattning kring den eventuella problematiken av ytan. De frågor 
som ställdes riktades mot att få svar på gästens rörelsemönster, ytans 
disposition och funktion, men även vad personalen är i behov utav.  

Enkätundersökning  
Syftet med enkätundersökningen var att bilda mig en allmän uppfattning över 
hur gästerna upplever Scandic Park genom lobbyns rumsliga utformning och 
undersöka eventuella önskemål och förväntningar.  
 
En enkätundersökning består av frågor som antingen skickas eller delas ut 
personligen till respondenten. Frågeformulären som delas ut är identiska, 
oavsett när undersökningen genomförs. Detta för att få samma format på varje 
svar och kunna jämföra svaren med varandra. En enkätundersökning vilar på 
informanternas vilja av att hjälpa till och bistå med hens åsikter (Holme & 
Solvang 1997:173), därför är det till forskarens fördel att dela ut formulären 
personligen. Dock är det inte endast det personliga bemötandet som avgör 
huruvida respondenten väljer att delta eller inte, det är minst lika viktigt att 
frågorna är korta, koncisa och välformulerade (ibid.).  
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Enkäten innehåller nio stycken frågor med tillhörande rutor som består av flera 
svarsalternativ, där några av frågorna har en likertskala. Enkäten skapades på 
både svenska och engelska då flera av gästerna kommer från andra delar av 
världen. För att se enkäten i sin fulla version se bilaga 2. Enkäten består av 
följande frågor:  
 

• Ålder?  
• Härkomst?  
• Anledning till ditt besök?  
• Ditt första intryck av lobbyn vid ankomst? 
• Hur väl erbjuder lobbyns yta det du behöver?  
• Är du i behov av fler funktionella ytor i lobbyn?  

Exempelvis arbetsytor med bord eller privata ytor för samtal.  
• Använde/Använder du Scandic Parks lobby som en: 

Passage, väntrum, social yta eller arbetsplats? 
• Vad skulle du vilja använda Scandic Parks lobby som: 

Passage, väntrum, social yta eller arbetsplats? 
• Om du skulle få förändra något fysiskt i lobbyn, vad skulle det vara? 

 
Enkätundersökningen genomfördes samtidigt som mina observationer, dels för 
att få en spridning av respondenter och dels för att effektivisera min tid under 
besöken. 

Omvärldsanalys 
Jag besökte Scandic Anglais, Story Hotell, Hotell Reisen och Lydmar Hotell i 
Stockholm för att få en inblick i hur andra hotell har utformat sin lobby. 
Besöken utgick ifrån Ching & Binggelis (2012:122) designprinciper samt 
Chings (2005:52) beskrivning av gestaltlagarna, vilka studerades under mina 
besök. Anledningen till att just dessa besök utfördes var på grund av att de är 
hotell från olika segment. Menat att de är hotell med olika antal stjärnor och 
olika typer av målgrupp.  
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Etik & Metodkritik 
Det finns ett flertal etiska aspekter att ta hänsyn till vid utförande av 
undersökningar. I de två intervjuer som genomförts har jag låtit respondenterna 
godkänna inspelning av samtal samt att deras fullständiga namn och utvalda 
citat kan komma att användas i arbetet. Ett möte med Gäng bokades in innan 
intervjun i syfte att skapa en relation och bygga en tillit till varandra. Holme & 
Solvang (1997:335) beskriver att det även är viktigt att innan intervjun 
genomförs förklara samtalets syfte och hur informationen kommer att 
användas, men också vilka som kommer att ta del av den (Holme & Solvang 
1997:335). I samband med detta förklarades även Gängs rätt till anonymitet och 
min skyldighet som forskare, att respektera tystnadsplikten till eventuellt 
konfidentiellt material.  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid rumslig analys är de människor som 
studeras utan att ha blivit tillfrågade. Detta kan medföra etiska problem då de 
som observeras inte vet om att de ingår i en studie (Holme & Solvang 
1997:111). Därför är det viktigt att inte studera individen i sig, privat, utan hen i 
ett större sammanhang. Observationen kommer därför inte att presentera 
enskilda företeelser eller gäster med specifika egenskaper och därmed kommer 
heller ingen att kunna spåras i det publicerade resultatet.   
 
Att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa undersökningar kan 
tänkas öka validiteten av resultatet. Med detta menas exempelvis att en 
kvalitativ intervju oftast är färgad då det finns olika faktorer som påverkar både 
mig som forskare och respondenten. Resultatet skulle med största sannolikhet 
se en aning annorlunda ut om någon annan utförde den, oavsett om det är en 
man eller kvinna då ingen människa är den andre lik. Trots detta har jag strävat 
efter objektivitet i min rapportering.  
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Resultat & Analys  

Nedan följer resultatet av de metoder som använts i föregående kapitel. 
Inledningsvis beskrivs min egen upplevelse utav rummet utifrån den rumsliga 
analysen som utförts. Därefter redovisas de notationer som beskriver platsens 
rörelsemönster samt de observationer som utförts i lobbyn. Avslutningsvis 
följer det sammanfattade resultatet från intervjuerna samt resultatet utav 
enkätundersökningen. Se bilaga 1.  se bilaga 1.  

Rumslig analys & Observation  
För att komma in i lobbyn passerar gästen genom en manuellt driven svängdörr 
i glas. Därefter kliver hen in på ett stengolv och möts lite längre bort av en 
receptionsdisk. Till höger om entrén och receptionen sprider restaurangen med 
dess bar ut sig. Denna yta ligger i anslutning till entrén och har en servering av 
både hårda- och stoppade möbler. Direkt till vänster om entrén och receptionen 
befinner sig en sittgrupp, vilket består av en soffa, tre fåtöljer och sex små 
sittpuffar. Bakom soffan befinner sig även en större öppenspis klädd i mörkt 
klinker som under en längre period varit ur funktion. I den står nu några 
blockljus en Scandic logga i rött och några stenar. Snett bakom denna sittgrupp 
och till vänster om entrén finns det även en handikapp entré vilket består av en 
sluss gjord utav glas.  
 
När gästen närmar sig receptionsdisken kliver hen av det snedlagda stengolvet 
och in på en yta av liknande sten men i en annan plattläggning, i form av 
kvadrater. Ovanför receptionsdisken hänger fem stycken röda pendelarmaturer 
som ger en lummig belysning. Receptionen sträcker sig längst rummets hörn 
och har på vänster sida en nedsänkbar konsol, som är till för de rullstolsbundna. 
Fortsätter gästen rakt fram från entrén med receptionen till vänster om sig 
kommer hen tillslut till hissarna som leder upp till rummen. Gången kan liknas 
som en passage och har samma golv som i entrén, i mitten på vänster sida finns 
det även en sittgrupp med två fåtöljer och ett litet bord. Passagen fungerar i 
dagsläget även som ett galleri då hotellet samarbetar med konstnärer som visar 
sina alster där. Innan sittgruppen och denna vägg av tavlor befinner sig en 
trappa på vänster sida som tar gästen ner till hotellets garage. Väl där nere finns 
det även toaletter. 
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Genom att utföra en rumsanalys har min förståelse av lobbyns yta förbättrats. 
Rummet upplevs som kalt och luftigt på grund av sin takhöjd men även bristen 
av textilier. Passagen som löper från receptionen till hissarna upplevs högljudd 
och exponerande vilket gör att jag inte heller vill stanna upp. I dags läget dras 
min blick in till restaurangen och den stora baren för att se om det finns en 
trevlig plats att slå mig ner på. Jag utesluter alltså helt den sittgrupp som finns i 
lobbyn. Restaurangen är en miljö som kommersiell vilket även gör att jag inte 
känner mig helt bekväm att slå mig ner utan att handla. Trots detta och på grund 
av lobbyns utsättande placering och möblering väljer jag att sätta mig i lobbyns 
anslutande restaurang.   
 
Observationen på plats gav mig även en ökad förståelse för flödet och vilka 
rumsliga element som orsakade oönskade folksamlingar. Flera funktioner i 
lobbyn kan urskiljas, dock skulle de kunna förtydligas. Lobbyn erbjuder 
personlig service och ger gästen möjlighet till att slå sig ner i deras angränsande 
sittgrupp. Förutom detta fungerar den som en passage till och från 
hotellrummen på de övre våningsplanen.   
 
Receptionen upplevs även som en knytpunkt, det är här gästen samlas för att 
checka in- och ut, eller innan hela sällskapet ska ta sig ner på stan. Här fattas 
många beslut så som ”vart jag ska gå eller sitta”, men det är även här som det 
första intrycket av hotellets skapas.     

Notationer  
Efter att ha passerat genom de roterande dörrarna har ett flertal gäster stannat 
upp i sannolikt syfte att besluta sig för vart de ska gå. Utifrån de observationer 
som utförts kan det handla om att de funderar på om de ska sätta sig i lobbyn 
eller om de ska gå vidare till restaurangdelen, vilket de flesta även gör. Bortsett 
från detta går majoriteten av gästerna direkt fram till lobbyn för att därifrån ta 
sig vidare, oftast till sina rum. Detta resulterar i vissa fall till en större 
folksamling runt receptionsdisken, speciellt i samband med att in- och 
utcheckning sker. Detta kan ha att göra med att receptionen befinner sig i ena 
hörnan av rummet. Menat att det gärna bildas en kö som skapar ett blockage 

Figur 4. ”Första intrycket”, Scandic Parks  
Lobby som den ser ut idag, sett från entrén.    

 

Figur 5. ”Första intrycket”, Scandic Parks  
lobby, vy från receptionen ut mot entrén 
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som motverkar framkomligheten men också receptionisternas uppsikt utöver 
lobbyn. Det finns alltså ingen anpassad yta för gästen att slå sig ner på medan 
hen väntar på sin tur. Sittgruppen i början av entrén är i för dålig anslutning till 
receptionen vilket gör att gästen inte får den uppsikt som behövs för att behålla 
sin plats i kön, vilket gör att gästen hellre står upp.  
 
Figur 6 visar den samanställning som gjorts utifrån dessa rörelsemönstret i 
lobbyn. De röda punkterna redovisar den plats där det bildas folksamlingar och 
i värsta fall stopp i flödet, där storleken representerar problemområdets storlek.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Intervjuer  
Nedan summeras resultatet av de intervjuer som utförts, vilket är av stor vikt i 
mitt designförslag. För att ta del av hela intervjun se bilaga 1. 

Intervju 1 - Hotelldirektör, Päivi Gäng. 2016-04-26 
Gäng förklarar att Scandic Park inte riktar sig mot en specifik målgrupp utan 
vill tillgodose alla grupper. ”Lobbyn är det första intrycket man ger till gästen, 
men den ska även fylla en funktion”.  Det är för Gäng viktigt att ytan rymmer 
större grupper samtidigt och att den ska kunna sluka deras medhavda bagage. 
Hon beskriver människans förmåga av att snabbt bilda sig en uppfattning och 
att som verksamhet har de endast några få sekunder på sig att göra ett intryck, 
att förmedla en känsla. Gäng beskriver även att lobbyns disposition är viktig i 
det avseendet att besökaren, oavsett om hen kommer själv eller i ett stort 
sällskap, ska kunna urskilja vart man ska ta vägen. Menat att det ska finnas 
tydliga ingångar. Hon betonar att vi alla är olika och att vi kommer med olika 
preferenser och erfarenheter vilket påverkar vår uppfattning av rummet och hur 
vi intar och processer information.  

Figur 6. Lobbyns rörelsemönster sammanställt i notationer.  

ENTRE

Reception

Bar

Shop

Hiss
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Idag sätter sig de flesta i bar- och restaurangdelen, vilket kan vara till hotellets 
fördel men även nackdel. Fördelen är den merförsäljning som sker när gästerna 
sätter sig i restaurangen, men detta leder också till att restaurangens redan få 
sittplatser fort ockuperas. Därför är en renovering av ytan intressant men det 
finns ett antal moment att tänka på. Det ena är det nuvarande kallraset från 
entrén under vintertid och det andra är att behålla den yta som ses som en 
transportzon mellan lobbyn och restaurangen. Som Gäng klokt uttrycker sig 
”ingen vill ju sitta och äta där någon drar väskan fram och tillbaka”. Vidare är 
det enligt Gäng mer relevant hur många arbetsstationer som finns, inte hur stor 
receptionsdisken är. Samt att gästerna har gott om utrymme vid in-och 
utcheckning.   
 
Identitet är något som Scandic Park idag till en viss del saknar, men även 
tydlighet och profilering. Hon beskriver att de vill utstråla en viss gemytlighet 
och knyta an till ”villastaden” och ambassadkvarteret i området. Gäng förklarar 
att känslan ska vara lite mer ”resedentionel”, att Scandic Park kan ses som en 
”grön oas” där gästen får möjlighet till att varva ner.    

Intervju 2 - Receptionschef, Sami Turunen. 2016-04-26 
Turunen beskriver Scandic Park som familjärt, ”en förlängning på ens eget 
vardagsrum”. Lobbyn på ett hotell är det första intrycket gästen får, ”hotellets 
ansikte”. Det är i lobbyn som mersmaken för hotellet uppstår. Samtidigt ska 
lobbyn fylla sin funktion, avlasta gästen vid ankomst, ge gästen en möjlighet att 
sitta ner och vila benen efter resan. Här ska man även kunna socialisera sig med 
sitt sällskap eller kunna ta upp sin dator och jobba en stund. Turunen beskrev 
den vardagliga funktionen som okej, men att det skulle behövas lite mer yta, i 
synnerhet under sommarhalvåret. Sommargästerna har avsevärt mycket mer 
bagage än affärsresenären, vilket leder till att lobbyn snabbt fylls upp med både 
ljud, folk och väskor. Detta är något som försämrar flödet i lobbyn och hämmar 
framkomligheten. På vinterhalvåret har lobbyn istället problem med att entrén 
ger med sig ett ordentligt kallras i receptionen, ett problem som behöver en 
permanent lösning. Ett annat problemområde är rummets akustik. När lobbyn är 
väl fylld kan det till och med vara svårt att höra sina telefonsamtal berättar 
Turunen.  
 
När vi pratar om förändringar i lobbyn är det främst akustiken som skulle 
behövas se över, men det nämns även att en plats för bagage och sittgrupper är 
något som varje lobby bör ha. I dag kan gäster fråga om privata ytor för arbete 
eller samtal, men detta skapar sällan problem då hotellet erbjuder sina gäster att 
hyra konferensrum, menar Turunen. När vi pratar vidare och landar i ämnet 
identitet beskriver han det som en viktig del för ett hotell, hur man utmärker 
sig, ”att marknadsföra sig till en viss klientel”. Något Turunen tycker görs på ett 
acceptabelt sätt i lobby och som hotell, men att gången fram till hissarna lämnar 
en del att önska, både vad gäller belysning och funktion. Det finns även en 
medvetenhet om behovet att sammankoppla denna gång med övriga lobbyn och 
även med restaurangen för att ”förhöja upplevelsen genom att skapa en helhet”. 
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Slutligen diskuterades receptionsdisken och dess utformning, där poängterade 
Turunen att den nedsänkta delen som är avsedd för att betjäna handikappade, i 
synnerhet rullstolsbundna, väldigt sällan används. En optimering av denna disk 
skulle kunna medföra en effektivare reception. Arbetsbelysningen vid 
receptionen skulle även behöva förbättras, Turunen berättar att den blir för 
mörk, vilket blir påtagligt och även jobbigt för synen efter en stund. 

Sammanfattning 
Resultatet av de båda intervjuerna gav mig en så pass bra grund at ett beslut 
togs av att inte utföra några fler. Utifrån intervjuerna har ett antal punkter med 
vad som anses som viktigt ur personalens synvinkel skapats. Dessa punkter 
kommer även vara ledande i mitt senare presenterat designförslag.  
 
Funktion i lobbyn 

• Disposition - rymma större grupper samtidigt  
• Tydliga ingångar – fokus på rummets logik   
• Behålla flödet i passagen – transportzon 
• Receptionsdisken – fokus på stationer inte storlek  
• Belysning  
• Akustik  
 

Identitet  
• Gemytlighet - en grön oas där gästen kan gå ner i varv  
• Knyta an till ”villa staden” – stilren- och tidlösdesign  

Enkätundersökning  
För att skapa en bild av gästernas behov och önskemål genomfördes en 
enkätundersökning under olika dagar på olika tider.   

• Måndag kl. 8-10 
− Gästerna checkar ut fram till kl. 12 men på grund av vardagens 

affärsresenärer räckte det att stå fram till kl. 10 då de flesta 
checkade ut tidigare.  

• Torsdag kl. 9-10 
− En ytterligare undersökning utfördes med anledning att få fler 

svar. Då den genomsnittliga besökstiden är 2 dygn medför det att 
nya gäster sannolikt ska checka ut denna dag.   

• Fredag kl. 15-17 
− Incheckningstid för helgens gäster. Vid denna undersökning 

förväntade jag mig till större del nöjesresenärer, gäster som rest 
till Stockholm med familj eller partner. Fördelen med att utföra 
denna undersökning var att gästens intryck fortfarande var färskt 
och därmed eventuellt mer spontant.    
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Arbete		
57%	

Nöje		
43%	

Anledning till ditt besök?	

• Söndag kl. 11-12:30 
− Även denna tid förväntade jag mig till största del nöjesresenärer, 

men när de istället var på väg att lämna hotellet, checka ut, och 
under vistelsen utnyttja lobbyn.  

 
I enkäten bad jag respondenterna fylla i ålder, kön, nationalitet, betygsätta sitt 
första intryck av lobbyn och kommentera om de saknade något på ytan som den 
ser ut idag. Vid utdelning av enkäten informerades även respondenten att endast 
ett svar fick kryssas i på varje fråga. Innan undersökningen hade jag tro av att 
kön, nationaliteter eller åldrar skulle spegla svaren vilket i efterhand visade sig 
vara felaktigt.  Därför valde jag i efterhand att exkludera de tre frågorna, då det 
inte visade någon av värde för mitt designförslag. Här nedan redovisas enkätens 
resultat:   

     
Av de totalt 60 besvarade enkäterna 
var 57 % affärsresenärer och 43 % 
nöjesresenärer. 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
Bilden ovan visar gästernas första intryck av lobbyn. De fick betygsätta lobbyn 
på en skala från 1-5, där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra. Diagrammet 
påvisar en tydlig skillnad, affärsresenärerna var betydligt mer missnöjda med 
lobbyn än nöjesresenärerna. Detta kan bero på att affärsresenären har för avsikt 
att spendera mer tid i lobbyn än nöjesresenären. En gäst vars vistelse går ut på 
arbete kan tänkas vilja sitta i lobbyn och arbeta eller varva ner efter en 
arbetsdag, medan semesterfirande gäster endast använder lobbyn som en 
passage och eventuellt ett väntrum. 

Affärsresenären & Nöjesresenären 

Figur 7. Antal nöjes- och affärsresenärer  
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Figur 8. Resultat av gästens första intryck 
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Under ämnet funktion svarade båda grupperna likvärdigt. Detta kan bero på att 
gästen inte alltid vet vad hen söker men samtidigt känner att de saknar något. 
 

 
 
Resultatet från ovanstående cirkeldiagram styrker min tes från fråga 4 på 
enkäten, gällande gästens första intryck. Här visas det tydligt att bland 
affärsresenärerna är behovet av funktionella ytor betydligt större än bland 
nöjesresenärerna. Alltså bör designförslaget utöka antalet sittgrupper med 
funktion av både arbets- och sociala ytor.  

40%	

60%	

Är du i behov av fler 
funktionella ytor i lobbyn?	

Nej		 Ja	

87%	

13%	

Är du i behov av fler 
funktionella ytor i lobbyn? 	

Nej		 Ja	

Affärsresenären Nöjesresenären 

Affärsresenären & Nöjesresenären 

Figur 9. Resultat av hur väl lobbyn möter gästens behov 

Figur 10. Resultat av affärsresenärens behov Figur 11. Resultat av nöjesresenärens behov
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Det intressanta är att resultatet av denna fråga bevisade mig fel. Detta menat att 
min egen tes, om att fler arbetsstationer var det mest önskvärda visade sig vara 
fel. Gästernas behov ligger istället på att fler ytor skapas som både kan 
användas som väntrum och för socialt umgänge.   

 
 
Som nämnt innan används lobbyn till mesta dels som en passage, en transport-
sträcka från en plats till en annan.  
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Figur 12. Resultat av affärsresenärens 
önskemål & behov

Figur 13. Resultat av nöjesresenärens 
önskemål & behov

Figur 14. Resultat av lobbyns 
användningsområde av affärsresenären

Figur 15. Resultat av lobbyns 
användningsområde av nöjesresenären 
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Som nämnt innan är det i denna fråga extra tydligt att det är sittplatser- och 
sociala ytor som är det mest efterfrågade av gästen. Nästan hälften av alla som 
besvarade enkäten visade att det var något som saknades. Det ska även tilläggas 
att detta inte var en fråga med flera alternativ, utan gästen fick själv skriva vad 
denne saknade.   
 
 
  

Figur 16. Resultat av affärsresenärens önskemål angående förändring i lobbyn 

Figur 17. Resultat av nöjesresenärens önskemål angående förändring i lobbyn 
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Omvärldsanalys  
För att får en bättre uppfattning av de möjliga designlösningarna besökte jag ett 
par konkurrerande hotell. Två av besöken var Scandic Anglais och Lydmar 
Hotell vilka båda har lobbys som erbjuder gästen en mer social yta, som både 
känns lyxig och hipp. De andra två hotellen som besöktes var Story Hotell och 
Hotell Reisen som med deras mer enkla utformning förmedlar en sobrare 
känsla. Deras lobby tillskillnad från Scandic Anglais och Lydmar erbjuder färre 
sittplatser och används mest som en transportsträcka mellan entrén och rummet.  
 
Tillsammans har de fyra hotellen ett tydligt fokus mot affärsresenärer, men med 
olika profileringar. Scandic Anglais och Lydmar Hotell söker dels de unga 
nyfikna, men även den härdade resenären som vill unna sig ett lite lyxigare 
alternativ. Till Story Hotell och Hotell Reisen söker sig istället den som endast 
vill använda sitt hotell till att just sova. Idéer till mitt gestaltningsförslag kom 
främst ifrån dessa två besök, vilket beskrivs mer ingående nedan.  
 
Scandic Anglais gav mig idéer kring hur en lobby kan utformas och hur olika 
funktionsytor kan skapas utefter olika behov. Något som var avvikande från de 
tre övriga hotellen var bland annat deras avskilda rum med läs- och arbetsytor. 
Denna funktionsyta ligger i lobbyn men är avskild från den övriga delen. 
Funktionsytan är en bra avbrytning från den övriga lobbyn som är välbefolkad 
och har en hög ljudnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lydmar Hotell gav intryck av en känsla av värme då miljön var både hemtrevlig 
och familjär. Platsen kunde liknas med ett vardagsrum vilket skapade en 
igenkänning hos mig, trygghet. Lobbyn är inte stor i sig, men trots detta finns 
det flera olika ytor att slå sig ned på. Lobbyns fokus ligger inte på receptionen, 
utan på ytans funktion vilket främst är sällskapsytor.  
 

  

Figur 18. Scandic Anglais. Lobby & Reception Figur 19. Scandic Anglais. Lobby & Bar 
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Figur 20. Skiss på olika ytor i lobbyn. Figur 21. Skiss på modulsoffa till passagen. 

Figur 22. Skiss på reception.  

Designförslag  

I Detta avsnitt redovisas utvecklingen och den process som kommit att skapa 
det nya designförslaget. Skisser i ett tidigt skede kommer att redovisas följt av 
en beskrivning av hur jag tillämpat den insamlade empirin och teoretiska 
perspektiv i mitt designförslag. Detta avslutas med en diskussion av designen 
samt en sammanfattande slutsats. 

Designprocess  
Designförslaget har under arbetets gång fått växa fram. Ett flertal skisser har 
skapats för att tillslut komma fram till det som kom att bli det slutgiltiga. 
Gestaltningen har förändrats allt eftersom genom att den har förankrats i de 
teorier samt undersökningar som utförts. I början utav processen fanns det till 
exempel idéer om att utveckla vissa ytor som i senare undersökning visade sig 
vara mindre önskvärt.  
 
Mitt designförslag utgår ifrån de behov och funktioner som gästen saknat samt 
de önskemål som personalen delade med sig utav. I syfte att kunna förbättra 
lobbyn har de teorier som presenterats analyserats och applicerats. Detta gav 
mig i sin tur idéer som syftar till att förbättra ytan efter de önskemål och behov 
som visade sig. Mycket av det som producerats innan de slutgiltiga ”bilderna” 
är gjort för hand. Men det har också tagits en del bilder runt om i området för 
att kunna skapa den känsla Gäng beskriver. Med detta menar jag att interagera 
områden kring hotellet så som humlegården och ”villastaden” för att fånga den 
känsla som kvarteret andas.  
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Gestaltning 
Efter att ha analyserat den insamlade empirin kunde jag notera de områden som 
kunde förbättras och genom detta även förtydliga hotellets identitet. Genom att 
använda olika kontraster så som former kan den angivna ytan skilja sig ifrån 
dess bakgrund och därmed fånga ögats uppmärksamhet, vilken i sin tur även 
påverkar hur rummet upplevs. Att använda exempelvis belysning, färger och 
rumsliga attribut så som textilier kan rummet signalera ett visst budskap och 
därmed styra gästens första intryck. Därför har jag bland annat utgått ifrån Lins 
(2004:) teorier kring visuella ledtrådar. 
 
Då Ching (2007) beskrev att en ny yta kan skapas genom att exempelvis 
använda golvet har en matta placerats för att inringa ett specifikt område, i detta 
fall en social yta. Mattans syfte är inte endast för ringa in ett område utan även 
för att bryta av mot stengolvet och fånga gästens områdesseende. Denna yta har 
skapats med syfte att tillgodose gästernas behov utav fler sociala ytor men har 
även utrustats med ett flertal flyttbara bord som gästen kan använda vid behov, 
exempelvis arbete. Här finns även stämningsarmaturer utplacerade vilket kan 
påverka gästens sinnesstämning, i avseende att exempelvis varva ner. Som Lin 
(2004) skriver är människans upplevelse högst individuell, men vi påverkas av 
ytans komposition. Denna funktionsyta är därför komponerad på ett vis att den 
ska skapa en slutenhet från de övriga ytorna i lobbyn.    
  

Figur 24. Designförslag. Social yta i lobbyn till vänster om receptionsdisken.       

Figur 23. Foto på nuvarande sittgrupp & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 
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 Figur 25. Foto på nuvarande receptionsdisk & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 
 

Figur 26. Designförslag. Receptionsdisk sett rakt framifrån, till höger om social yta 

Receptionsdisken har ersatts av en ny mindre i syfte att minimera oönskade 
stopp i flödet och därmed främja tillgängligheten och framkomligheten i 
lobbyn. För att inkludera de rullstolsbundna gästerna har även en nedsänkt yta 
skapats som tillskillnad från den nuvarande receptionsdisken är interagerande. 
För att receptionen inte ska vara dominant i lobbyn, hierarkiskt högst, har ett 
liknande material som golvet, sten, tänkt pryda fronten på receptionen. 
Anledningen till att den högra nedsänkta delen är klädd i ek faner är för att 
fånga ögats uppmärksamhet utan att den tar över fokus. Materialet har plockats 
upp från den yttrekontexten, humlegården. Utifrån intervju nummer 2 med 
Turunen (2016) har receptionen nu även fått tillskillnad från de nuvarande 
stämningspendlarna en ordentlig punktbelysning.  
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Då enkätundersökningen inte endast visade att ett behov av fler sittplatser utan 
även en yta att kunna vänta in sitt sällskap på, bestämde jag mig för att skapa en 
väntyta intill receptionen. Dock har det för mig varit viktigt att se till Branzells 
(1995) begrepp av rymdbubblan. Att inte låta sittplatserna och ytorna inkräkta i 
varandras rymdbubblor men även i gästens upplevelsebubbla utav denne yta. 
Därför är denna väntyta återhållsam när det kommer till val av färg och 
möblemang. Denna funktionsyta har även utgått ifrån närhets- och likhetslagen 
då de som Groome (2010) beskriver främjar människans omgivningsseende av 
att förstå och gruppera synintryck, för att ge gästen en tydlig visuell ingång. 
Kompositionen syftar även till det Ching & Binggeli (2012) skrev om att skapa 
en visuell balans, då lobbyn och speciellt denna plats intill receptionen är 
högtrafikerad och i ständig rörelse.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 27. Foto på nuvarande plats (reception) & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 

Figur 28. Designförslag. Väntyta, sett snett uppifrån till höger om receptionsdisken 
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Figur 30. Designförslag. Galleri  

Ett ”galleri” har skapats i syfte att behålla det samarbete hotellet idag har med 
konstnärer men med en funktion av att dämpa det ljud som uppstår när gästen 
transporterar sin väska fram och tillbaka på stengolvet. För att rama in konsten 
och skapa rörelse i tyget har en skena med flyttbar spotlights föreslagits. Detta 
är en yta som tillhör lobbyn vilket då även påverkar gästens intryck utav 
platsen. Därför är det viktigt att alla ytor är sammanhängande, inklusive denna 
del men som fortfarande ska fylla sitt syfte, som en passage. För att behålla det 
flöde som Gäng (2016) efterfrågar har därför inga större möbler placerats ut. 
Färgvalen är sobra för att skapa ett lugn i den högtrafikerade passagen. En färg 
kan som Lazarus (1999) menar, påverka sinnesstämningen, då den enskildes 
kognitiva process dominerar upplevelsen av rummet.  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 29. Foto på nuvarande vägg & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 
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Figur 31. Foto på nuvarande sittgrupp & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 
 

Figur 32.  Designförslag. Sittgrupp, sett rakt framifrån 

Den nuvarande sittgruppen fyller sin funktion därför valdes den endast att 
förnyas i syfte att utstråla den identitet hotellet eftersträvar. Pendelarmaturen är 
förutom sin belysning till för att absorbera det ljud som uppstår vid och under 
den. Mattan tillför en dämpad akustik i den högtrafikerade zonen och ramar in 
sittgruppen.  
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Figur 34. Designförslag. Sittmodul längsmed vägg 

Då enkätundersökningen visade att gästen saknade fler sittgrupper där 35 % 
uttryckte att de ville använda lobbyn som ett väntrum skapades denna sittmodul 
i syfte att tillgodose dessa behov. Ytan tar även hänsyn till det Branzell (1995) 
menar angående människans placering i rummet, att den styrs av hens 
sinnesstämning just då.  Menat att gästen kan gå undan och sätta sig här i 
väntan på resterande sällskap ifall hen inte vill sitta i den större sittgruppen vid 
entrén. Måtten på modulen har även anpassats efter Scandics tillgänglighets-
standard där korridorer ska ha minst 1300 mm fri bredd (Berglund, M. 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 33. Foto på nuvarande vägg & ny planritning med pil som beskriver betraktningsvinkeln 
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Slutsats 

Diskussion 
Syftet med min studie har varit att ta fram ett designförslag som syftar till att 
förstärka lobbyns funktion med ett ytterligare syfte att förtydliga hotellets 
identitet genom den rumsliga utformningen. Målet med studien har varit att 
försöka öka upplevelsen av hotellet genom att minimera och i bästa fall 
förhindra de oönskade stoppen som uppstår i lobbyn. Att skapa ett bättre flöde 
genom att förbättra och optimera ytan efter funktion och behov. Detta arbete 
baseras på forskningsfrågan om hur en rumsligutformning kan förstärka ett 
hotells identitet genom att öka funktionaliteten i lobbyn. För att säkerställa att 
forskningsfrågan angrips på ett adekvat sätt har tre operativa underfrågor 
skapats. Dessa syftar till att föra mig framåt i designprocessen och handlar om 
hur man med färg, form och ljus kan framhäva olika ytor. Samt hur lobbyns 
fysiska miljö så som flöde och ljud påverkar människans upplevelse utav 
rummet. Egen empiri och studerad teori har sedan hjälpt mig i processen i att ta 
fram ett designförslag till Scandic Parks lobby.  
 
Genom att utföra en rumsanalys och en observation kunde det konstateras att 
lobbyns yta upplevs kal och en aning uttryckslös. Bland de rumsliga elementen 
står receptionsdisken högt i hierarkin och skapar även ett blockage i flödet på 
grund av sin placering. Gifford & McCunn (2013) beskriver tre olika metoder 
vilka bör samspela för att förstärka upplevelsen och skapa ett välmående hos 
besökaren. Social design är den del som utgår ifrån den enkätundersökning 
gästerna fyllde i. Resultatet av denna speglar de önskemål och åsikter som mitt 
designförslag har baserats på. Dock så måste de beslut som fattas i 
designprocessen förankras i tillämpbara teorier, vilket går under metoden 
Evidence based design. De teorier jag använd mig utav är bland annat det Lins 
(2004) teorier kring visuella ledtrådar vilket går in i det som Groome (2010) 
kallar för pop-out effekter. Genom att använda attribut så som färg och form 
som kontrasterar sig från dess bakgrund kan ytor konstrueras som skapar 
tydliga ingångar hos gästen. Anledningen till att jag valt att fokusera på de 
visuella ledtrådarna i mitt designförslag grundar sig i den teorin som talar för att 
80 % av människans rumsupplevelse styrs av synen.    
 
I detta gestaltningsförslag har det skapats ytor som kompletterar varandra. Med 
detta menar jag framförallt den sociala ytan som befinner sig intill entrén, 
receptionsdisken som förflyttats ut i rummet och väntytan som är helt ny och 
befinner sig till vänster om receptionsdisken. Beslutet av detta designförslag 
ligger till grund för det problem som idag existerar. Därför har fokus legat på 
att skapa en helhet, alltså att se till funktion och hur ytans flöde kan förbättras 
men som helhet även ger lobbyn ett uttryck.  
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För att skapa denna helhet har samma typ av formspråk använts. Detta för att 
skapa en synergi mellan de tre olika ytorna. I syfte att skapa denna helhet har 
jag utgått ifrån Groomes (2010) teorier om gestaltlagarna, och då främst 
likhets- och närhetslagen. Den sociala ytan går i linje med detta, menat att 
möblerna har placerats på den angivna ytan, utefter närhetslagen, på ett sådant 
sätt att möblemanget uppfattas att höra samman. Sedan för att rama in ytan och 
skapa en tydlig ingång för ögat, vilket utförs i syfte att lyfta ytan ifrån dess 
kontext, har en matta placerats med en färg som skiljer sig från stengolvet. 
Mattan har även effekten av att dämpa den nuvarande ljudnivån.   
 
Likhetslagen, som istället ser till att skapa en helhet av de enskilda ytorna, har 
även den applicerats i detta område. För att skapa en samhörighet av de tre 
olika ytorna har material-, form- och färgvalet ett genomgående tema. Dessa 
har tagits fram ifrån Scandic Park yttrekontext, och då framför allt 
humlegården. De resterande ytorna som skapats befinner sig bland annat i 
passagen, den yta som leder gästen mellan entrén i lobbyn och hotellrummen. 
Dessa samspelar med de övriga ytorna i lobbyn syfte att skapa en helhet, ett 
sammanhängande tema. Funktionen som adderats i mitt designförslag är de 
draperier av tyg vilket ska fungera som ljudabsorbenter, men också den 
belysning som försetts i taket ovanför. belysningen ska ge liv åt tyget men 
samtidigt framhäva den konst som Scandic Parks samarbetspartners hänger ut.    
 
Den sistnämnda metoden som Gifford & McCunn (2013) beskriver är, 
Biophilic design, som handlar om att interagera naturliga former och element 
från gestaltningens yttrekontext. Detta är något som redan nämnts men som har 
varit en bärande del i designförslaget. Utifrån intervjun med Gäng 
konstaterades det som hon upplevde att hotellet ville utstråla, vilket främst var 
gemytlighet och en tidlös och stilren design. Därför utfördes en omvärldsanalys 
som avslutades med en rundvandring i humlegården och i anslutande kvarter.  
 
Trots denna tillämpning av teorier i mitt gestaltningsförslag är det alltid svårt 
att förutse vad hen ska uppleva då det är högts individuellt. Enkätundersökning 
gav svar på en del men man kan ifrågasätta om detta är nog för att kunna skapa 
en positiv upplevelse. Det jag gjorde var att gå till platsen med mitt 
designförslag utskrivet för att utvärdera. Jag blev gladeligen överraskad över de 
positiva kommentarer jag fick. Självklart har alla individuella preferenser och 
önskemål, men som helhet var de tillfrågade positiva. Det var främst de nya 
ytorna som skapats, väntytan och den sociala ytan, som mottogs med stor 
positivitet, men kommentarer gavs även om att lobbyn kändes mer inbjudande. 
Vissa av de tillfrågade hade svårigheter att se och förstå vad skisserna visade 
och framförallt svårt att visualisera förändringen.  
 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja påpeka svårigheten med att skapa en lobby, 
ett upplevelserum, som möter gästens förväntningar. För att detta ska kunna 
genomföras krävs sannolikt vidare efterforskning.  
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Förslag till vidare forskning  
Att skapa något utefter gästens förväntningar är en utmaning. Detta beror på att 
ingen individ är den andre lik, vi har olika preferenser och tidigare erfarenheter 
som styr oss. Trots att en kvantitativ undersökning har utförts behöver resultatet 
utökas och på ett djupare plan utvärderas med exempelvis en fokusgrupp. Det 
är svårt att dra en slutsats av de 60 personer som besvarade min enkät, utav de 
cirka 500 gäster som passerar genom lobbyn dagligen. Det skulle även vara 
intressant att gräva mig djupare in i ämnet identitet och dess innebörd.  
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Bilagor  

Bilaga 1.  

Intervju 1 - Hotelldirektör Päivi Gäng  
Materialet är sammanfattat utifrån inspelat material  
 
Gäng berättar att hotellet stod klart 1968, det både byggdes och drevs av ett 
Schweiziskt familjeföretag innan det på 90-talet såldes. Hon besvarar min fråga 
angående beläggningsgrad, hur många som passerar lobbyn per år. Det förs 
ingen statistik men Gäng uppskattar att det är cirka 500 gäster som passerar in 
och ut varje dag, då hotellets 201 rum oftast är uppbokade året om, plus de 
konferens– och restauranggäster som dagligen passerar genom lobbyn. Vi går 
vidare och pratar om den etnografiska spridningen där Gäng berättar att 
hotellgästerna främst kommer från Skandinavien men att det finns en större 
spridning under sommaren då det är många som är här under längre perioder.  
 
Hotellet har ingen primär målgrupp utan riktar sig till alla. Det finns ingen vits 
med att göra det säger hon, för att uppnå ett fullt hotell måste alla grupper 
tillgodoses. Gäng berättar om tidigare försök som andra hotell har utfört, att 
rikta sig till en viss målgrupp och då bland annat affärsresenären. Hotellet har 
då haft öppet fem dagar i veckan men inte lyckats att göra det lönsamt. Gäng 
kan dock inte dra sig till minnes vilka hotell som provat detta koncept. Hon 
beskriver även att hyrorna idag är så pass höga och som hotell måste du ha en 
intjänandeförmåga sju dagar i veckan för att gå runt.  
 
Vidare frågar jag vad Gäng anser är en lobbys primära syfte varpå hon svarar 
”lobbyn är det första intrycket man ger till gästen, men den ska även fylla en 
funktion”. Hon beskriver att ytan ska rymma större grupper som anländer 
samtidigt och att den ska kunna sluka den mängd bagage som med kommer. 
Hon säger också att ”lobbyn ska vara inbjudande och skapa en känsla av att här 
vill jag vara”. Vidare beskriver Gäng att på grund av att vi människor bildar oss 
en uppfattning väldigt snabbt har verksamheten endast några få sekunder på sig 
att förmedla något, en känsla. Gäng beskriver även att detta är viktigt oavsett 
om man kommer själv eller om man kommer i en grupp. Hon beskriver alltså 
vikten av att skapa tydliga ingångar, vart man ska ta vägen och logiken av 
rummet. Hon betonar att vi alla är olika och att vi kommer med olika 
preferenser och erfarenheter vilket påverkar vår uppfattning av rummet och hur 
vi intar och processar information. Efter detta frågade jag om hon upplever det 
som om att gästen efterfrågar något speciellt vilket hon inte kunde besvara. Idag 
sätter sig många i restaurangen, i de kommersiella ytorna, vilket Gäng sa var 
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deras primära syfte, då de vill ha en merförsäljning. Dock är det inte alla som 
beställer något och vid lunch- och middagstid är de ibland tvungna att förflytta 
gäster därifrån för att de konsumerande gästerna ska få plats. Jag frågar vidare 
om det finns ett intresse av att sammanföra dessa två ytor, lobbyn och 
restaurangen, varpå hon svarar att ”jag kan tänka mig att det hade varit väldigt 
bra men det finns mycket att tänka på”. Exempelvis kallraset från dörrarna som 
på vintern är väldigt påtagligt och hur man kan förhindra detta. En annan faktor 
som hon tog upp var angående den nuvarande passagen som befinner sig 
mellan lobbyn och restaurangen, hur man behåller flödet och speciellt på den 
yta som saka fungera som en transportzon ”ingen vill ju sitta och äta där någon 
drar väskan fram och tillbaka”. Vilket jag helt och hållet instämmer med.   
 
Som det ser ut idag är det nästan alltid fullt vid receptionsytan när det är 
incheckning och då används sällan sittgruppen till vänster, då ingen vill förlora 
sin plats i kön. Receptionen breder idag ut sig längsmed två väggar och bildar 
ett vinkelrätt hörn. Gäng beskriver att diskens storlek inte spelar någon roll utan 
det är antalet arbetsplatser som är det viktiga och att det finns gott om utrymme 
för gästerna vid in-och utcheckning. Idag finns det tre stationer men det arbetar 
för det mesta endast två åt gången. Gäng beskriver att det finns ett stort behov 
och ett intresse av att göra om, att se över ytans disponering och speciellt när 
det kommet till receptionen och baren i restaurangdelen. Vi pratade även om 
flygeln som står placerad mellan lobbyn och restaurangen, att den ibland flyttas 
ut till lobbyn när de har extra tryck på hotellet och fler bord behövs på ytan. 
Detta sker speciellt under evenemang och under sommaren. När vi var inne på 
ämnet diskuterade vi även tillgänglighet och möblering där hon berättar att det 
är viktigt att ytan i restaurangen behöver vara ommöbleringsbar. 
 
Identitet är för Gäng något som hotellet idag till en viss del saknar, men även 
tydlighet och profil ” identitet är för mig väldigt likt profil i ett kommersiellt 
sammanhang”.  Gäng beskriver att detta är något som Scandic Park behöver 
förtydliga och speciellt när de väl kommer gå in i en ombyggnation. Hon 
betonar även detta i avseende att de vill skilja sig från andra Scandic, att stå ut 
från varandra. Gäng beskriver att Scandic Park vill utstråla någon slags 
gemytlighet och att i framtiden även ha en viss flärd, inte lyx, men att hotellet 
ska ha en känsla som hon beskriver tror sig fanns här i början, innan 
renoveringen i början av 2000-talet. Hon menar att försöka knyta an till ”villa 
staden” och ambassadkvarteren och lyfta hotellet till en mer profilerad identitet. 
Hon vill att känslan ska vara lite mer ”residentionel”, att det kan ses som en 
grön oas där gästen kan gå ner i varv. När vi diskuterar detta tar hon även upp 
vikten av att inte glömma bort familjerna som kommer för att bo på Scandic 
Park.  Hon beskriver att det är ett perfekt läge för familjerna då de har 
humlegården och dess lekpark tvärs över gatan och att de även erbjuder en del 
större familjerum.  
 
Något annat som inte får glömmas bort är den miljömedvetenhet som Scandic 
strävar efter och när jag frågar om material så är det viktigt att de håller en hög 
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standard. Jag frågar även om det finns en grafiskprofil som de utgår ifrån när 
det gäller design, men det är inget som de har eller utgår ifrån säger Gäng, utan 
tror att det är något som tagits fram av en designbyrå och något välts efter vad 
som ligger i tiden och är trendigt just då. Hon påpekar dock att för henne är det 
viktigt att inte sätta någon ”tid” på hotellet och att det är till deras fördel om det 
finns en bas som är neutral och som kan bytas ut med tiden, exempelvis 
textilier.  

Intervju 2 – Receptionschef Sami Turunen  
Materialet är sammanfattat utifrån inspelat material  
 
Turunen har arbetat som receptionschef på Scandic Park i fem år. Han har 15 
års erfarenhet inom hotellbranschen och arbetade innan Park som 
receptionschef på Scandic Anglais på Stureplan. Han beskriver skillnaden 
mellan dessa hotell och beskriver Scandic Park som en annorlunda produkt 
jämfört med Anglais som har mer gäster utifrån och fokuserar mer på 
restaurang och konferens. Han säger att Park är mer familjärt, ”en förlängning 
på ens eget vardagsrum”. När vi pratar om lobbys beskriver Turunen lobbyn 
som hotellets ansikte, gästen får här mersmak för hur det resterande ytorna kan 
se ut och blir på så sätt även mer nyfiken. Han beskriver även lobbyn ur sitt 
funktionella syfte, att det måste finnas ytor för gästen att vänta på, ställa väskan 
på, men även som en viktig mötesplats. Han beskriver också att det ska vara en 
plats som erbjuder möjligheten att socialisera sig på eller att arbeta på. En fråga 
ställdes krig lobbyns funktion, han beskrev den vardagliga funktionen som okej 
men att ytan inte är tillräcklig under sommaren. Sommargästerna har mer 
bagage än affärsresenärerna vilket resulterar i att lobbyn fort fylls, med både 
ljud och gäster. Detta påverkar även i sin tur flödet och minskar på så sätt 
framkomligheten. Vi diskuterar vidare ljudnivån i lobbyn och tanken bakom 
utformningen. Det visar sig enligt Turunen att det är sämre akustik i lobbyn. 
Han beskriver att det till och med kan vara svårt att ibland höra vad gästen 
säger i andra änden av luren om han står i ett telefonsamtal när det är högt tryck 
i lobbyn. Han berättar även att det är kan bli högt ljud när väskor rullas på 
stengolvet fram till hissarna. Det har funnits en matta en gång i tiden men han 
visste inte varför den försvunnit, det kunde ha att göra med att det var svårt med 
underhåll.   
 
När vi diskuterar framtida förändringar är det inget speciellt han tänker på, men 
akustiken är något som kan bli bättre. Han säger även att det är till deras fördel 
att de inte spelar så hög musik som många andra lobbyers gör. Jag frågar om 
han märker om det finns ett behov av fler tydligare ytor, vilket Turunen säger 
att det finns. Turunen berättar att han får förfrågningar om det finns fler ytor för 
privata samtal men att de då säljer konferensrum för sådana möten. Han 
beskriver olika sittgrupper och någonstans där gästen att placera sitt bagage 
som två viktiga funktioner vilken bör finnas i en lobby. Han beskriver även att 
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utformningen fungerar ganska okej idag, det är bra med yta och det är nära till 
allt. Dock poängterar han igen att lobbyn är mindre funktionell när det kommer 
mycket folk åt gången, då det blir som ett blockage i mitten. Det viktigaste för 
receptionisterna är att ha en yta som tillåter ständig rörelse och han tror det är 
svårt att skapa ett fungerande kösystem, ”ingen vill sätta sig ner och tappa sin 
plats i kön”. Han beskriver även att in-och utcheckning kan ske via nätet vilket 
är smidigt och effektivt men trots att det är flera gäster som ska ha hjälp 
samtidigt går den manuella servicen alltid smidigt och snabbt.  
 
Vidare kommer vi in på ämnet identitet där han beskriver det som en viktig del 
för ett hotell, ”hur man utmärker sig och att marknadsföra sig till en viss 
klientel”.  Turunen tycker att Park Hotell utmärker sig helt okej och att lobbyn 
är okej men att gången fram till hissarna är mindre bra. Det behövs göra något 
ordentligt med utrymmet, både när det gäller belysning och funktion. Det finns 
en medvetenhet om att både lobbyn och denna passage behöver bli mer 
sammanhängande till varandra men även till restaurangen. Att förhöja 
upplevelsen genom att skapa en helhet. Vi pratade även om att det är synd att 
restaurangen fick sig en renovering men inte lobbyn, i och med att det är den 
yta gästen möts först av och sätter avstamp för det resterande helhetsintrycket. 
 
Vidare diskuterade vi även ytans utformning och lobbyns entré som även under 
vinterhalvåret ger med sig ett ordentligt kallras. De har ställt ut en extra 
kupévärmare för att minimera detta under vintern. De har även en handikapp 
ingång som sällan används. När vi väl var inne på tillgänglighet och 
handikappanpassat pratade vi om receptionsdiskens utformning som idag vid 
ena ändan har en nedsänkt yta. Det visar sig att den sällan används. Något annat 
som diskuterades var även belysning som idag är konstant över lobbyn. Det 
finns dimmer som sällan används, han visste dock inte riktigt varför. Det visar 
sig även att arbetsbelysningen vid receptionen kan bli bättre, det blir rätt mörkt. 
Han har inte hört något ifrån hans kollegor men han tycker själv att det blir 
påtagligt och en aning jobbigt efter en stund.  
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Bilaga 2.  

Enkät – Svenska  
 

 
 
 
 
 
 

3. ANLEDNING TILL DITT BESÖK?

4. DITT FÖRSTA INTRYCK AV LOBBYN VID ANKOMST?
       

5. HUR VÄL ERBJUDER LOBBYNS YTA DET DU BEHÖVER ?

6. ÄR DU I BEHOV AV FLER FUNKTIONELLA YTOR I LOBBYN? 
ex. arbetsytor med bord eller privataytor för samtal 

Ja 

Arbete 

Nej

MOTIVERA GÄRNA DITT SVAR & OM DU SVARA JA VAD ÄR 
DU I BEHOV AV? 

Nöje

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1. ÅLDER

18-35 36-50 51-60 60  +

2. HÄRKOMST

Sverige Europa Övrigt

Övrigt

Mindre bra

Mindre bra

Jätte bra

Jätte bra
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7. ANVÄNDE /ANVÄNDER DU SCANDIC PARK´S LOBBY SOM EN 

8. VAD SKULLE DU VILJA ANVÄNDA SCANDIC PARK´S LOBBY SOM?

9. OM DU SKULLE FÅ FÖRÄNDRA NÅGOT FYSISKT I LOBBYN VAD 
SKULLE DET VARA?

Tusen tack för att du tog dig tid att besvara dessa frågor. 
Dina svar kommer att göra skillnad i mitt examensarbete som syftar 

till att försöka förbättra Scandic Park´s befintliga lobby.  

Vänliga hälsningar,
Amelia Franzén 

Passage 

Passage 

Väntrum

Väntrum

Socialyta

Socialyta

Arbetsplats

Arbetsplats

VÄNLIGEN SPECIFIERA:



 

 44 

Bilaga 3.  

Cirkeldiagram som tillhör stapeldiagrammen på sida 19-20. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Affärsresenären Nöjesresenären 

6%	

40%	

27%	

20%	

7%	

Gästens första intryck av 
lobbyn? Likertskala 1-5  	

1	 2	 3	 4	 5	

7%	

40%	

17%	

36%	

Gästens första intryck av 
lobbyn? Likertskala 1-5  	

1	 2	 3	 4	 5	

7%	
7%	

36%	
27%	

23%	

Hur väl erbjuder lobbyns yta 
det du behöver? Likertskala 1-5  	

1	 2	 3	 4	 5	

3%	
10%	

37%	
27%	

23%	

Hur väl erbjuder lobbyns yta 
det du behöver? Likertskala 1-5  	

1	 2	 3	 4	 5	

Affärsresenären Nöjesresenären 
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