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Förord 
 

Kandidatuppsatsen ”Sinnesmarknadsföring – It make sense” skrevs våren 2012 vid Högskolan i 

Halmstad i kursen Företagsekonomi 61-90hp, med inriktning mot marknadsföring.  

 

Författarna vill i detta förord ta tillfället i akt att tacka alla de personer som engagerat sig under 

uppsatsens arbetsgång och på ett eller annat vis bidragit med kunskap och visdom som berikat 

slutresultatet. Bland dessa återfinns respondenter från de medverkande företagen ICA Kvantum 

Varberg, Hotell Tylösand, Pio Country Club och Wonder Varberg, utan ert samarbete hade vi inte 

varit här idag. Vi vill också rikta ett stort tack vår handledare Christine Tidåsen och övriga studenter 

som befunnit sig i samma seminariegrupp för de goda råd och den konstruktiva kritik som de 

bidragit med under våren.  

 

Vi hoppas att ni finner slutresultatet intressant och att den genererar i ökad kännedomen om 

sinnesmarknadsföringens möjligheter.  

 

Halmstad, 22 maj 2012 
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Sammanfattning 

 

Titel:     Sinnesmarknadsföring – It makes sense… 

 

Författare:    Viktor Deann, Caroline Lundqvist och Markus Westberg 

 

Handledare:    Christine Tidåsen 

 

Nivå:     Kandidatuppsats, marknadsföring 15hp, VT2012 

 

Nyckelord:    Sinnesmarknadsföring, Sinnesstimulering, Upplevelserummet. 

 

Problemformulering: Hur arbetar företag i olika branscher med sinnena för att förbättra 

sitt upplevelserum? 

 

Syfte:   Uppsatsens syfte är att undersöka hur företag i olika branscher genom 

sinnesmarknadsföring kan förbättra sitt upplevelserum. 

 

Metod:  Ett kvalitativt upplägg har använts i studien där respondenter från fyra 

företag har deltagit vid semistrukturerade intervjuer. 

 

Teori:  Den teoretiska referensramen baseras författarnas tolkade version av 

Mossbergs (2003) förenklade ramverk för omgivnings och 

användarrelationer i upplevelserummet. Modellen är uppdelad i tre 

olika delar; fysiska omgivningsdimensioner, upplevelserummet och 

beteende vilka redogörs med hjälp av diverse relevant teori.  

 

Empiri:  Det empiriska fundamentet i studien är baserad på insamlad data från 

de personliga intervjuerna med respondenter från utvalda företag och 

presenteras utifrån den modell som uppsatsen tolkat gällande 

upplevelserummet. 

 

Analys:   Med utgångspunkt från empirin, presenteras en djupare analys med 

koppling till teorin för olika syn på sitt upplevelserum och hur de 

arbetar med sitt upplevelserum. 

 

 

Slutsats:  Efter studiens genomförande har det visat sig att samtliga företag 

medvetet arbetar med sina upplevelserum men att det rör sig om 

integrering av sinnen framför faktiskt sinnesmarknadsföring. Det har 

också framkommit att det skiljer sig mellan inte bara branscherna utan 

även till viss del mellan företag inom samma bransch. Slutligen 

konstaterar också författarna att personalens roll i konsumentens 

sinnesupplevelse har en avgörande roll. 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Title:     Sensory marketing – It makes sense… 

 

Authors:    Viktor Deann, Caroline Lundqvist och Markus Westberg. 

 

Instructor:    Christine Tidåsen. 

 

Subject:    Candidate thesis, marketing 15 p. 

 

Key words:    Sensory marketing, Sensory stimulation, Servicescape. 

 

The main issue:    How do companies in different industries work with the human senses 

to improve their servicescape? 

 

Purpose:   The purpose of this study is to examine how companies in different 

industries with the tool of sensory marketing can improve their 

servicescape. 

 

Method:   A qualitative approach has been used in this study and respondents 

from the four companies participated in semi-structured interviews. 

 

 

Theory:   The theoretical frame of reference is based on the author’s 

interpretation of Mossberg’s (2003) model concerning the impact of 

physical surroundings on customers and employees. This model is 

divided into three parts; Ambient conditions, Servicescape and 

behaviour.  

 

 

Empiric:    The empirical basis in this study is based on collected data from 

Personal interviews with the respondents and is presented with the 

tools of the thesis model. 

 

Analysis:   From the empirical material a deeper analysis 

Is being presented with connections to the theory to compare different 

views on how to work with the servicescape.  

 

Conclusion:   The study demonstrates that the companies that have been interviewed 

knowingly are working with their servicescape but not as deeps as the 

sensory marketing suggests. Another conclusion that was found was 

that the work in the servicescape was dependant on which industry the 

company worked in. Also the affect from personal on the customers’ 

sensory experience could be found.  
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1. Introduktion  
I detta första kapitel ges en grundläggande inblick i marknadsföringens utveckling och olika sätt 

för företag att kommunicera sitt varumärke på. Därefter följer en inledande diskussion för 

uppsatsens huvudfokus sinnesmarknadsföring och upplevelserummet med syfte att skapa intresse 

för ämnet. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens problemformulering och syfte för att sedan avslutas 

med dess avgränsningar samt en förklaring av uppsatsens tillämpade modell. 

 1.1 Problembakgrund 

 

Under de senaste 100 åren, i takt med samhällets förändring, har marknadsföring gått från att vara 

ett relativt outforskat ämne till att ta allt mer plats inom företagsekonomin (Tufvesson, 2005). 

Mossberg (2003) anser att förändringsprocessen inom marknadsföring kommer att fortsätta till följd 

av att människan lever i ett föränderligt samhälle. De förändringar som påverkat utvecklingen mest 

är enligt Gummesson (1998) de kulturella, ekonomiska och industriella, vilka har fått den 

traditionella massmarknadsföringen av standardiserade varor att övergå till individanpassad 

marknadsföring av skräddarsydda produkter (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011). Detta har i sin 

tur lett till att samhället som en gång kännetecknades av att efterfrågan var större än utbudet, idag 

svängt till att vara en marknad där utbudet väger över (Grönroos, 2002). I och med detta har kraven 

på en kreativare marknadsföring därför ökat (Hultén et al. 2008). Ytterligare en anledning till varför 

företag bör utveckla sin marknadsföring är den nya teknik som inneburit att konsumenter får ta del 

av allt mer information från företag samtidigt som informationen blir allt mer avancerad (Hultén et 

al, 2008).  

I takt med denna utveckling i samhället under de senaste decennierna har även intresset och 

kunskapen kring varumärken ökat påtagligt. Detta efter att, som ovan nämnt, marknaden har gått 

ifrån att det fanns efterfrågan på de produkter som såldes till att finnas ett utbudsöverskott och 

konkurrensen betydligt hårdare (Parment 2008). Melin (1999) skriver att företag genom sitt 

varumärke har en chans att positionera sig gentemot sina konkurrenter och etsa sig fast hos 

konsumenten och på så sätt skapa konkurrensfördelar som är mer uthålliga än andra. Vidare 

fortsätter han och skriver att det som gör varumärket till en hållbar konkurrensfördel är just att 

företagen kan kommunicera med konsumenterna genom att skapa associationer kopplade till 

varumärket. Målet är att varumärket tydligt ska gå att särskilja från övriga företag på marknaden 

(Grönroos, 1998) och att det ska vara igenkännbart att konsumenten ska kunna koppla varumärket 

till företaget bakom och vad det innebär och står för (Melin 1999). 

 

När det gäller företags kommunikation utåt sett har all den information och budskap som företag 

skickar ut ingen lätt väg framför sig när det kommer till att nå den aktuella målgruppen. Det ställer 

högre krav på både informationen i sig men även din målgrupp och att du känner till den väl och vet 

vad den är intresserad av. Genom att känna till din målgrupp har du även där skapat en viktig 

konkurrensfördel eftersom du kan anpassa ditt sätt att kommunicera till den (Thurow & Nilsson, 

2008).  

Förr var det lättare för företagen att kommunicera direkt till sin målgrupp på grund av färre 

marknadsföringskanaler men idag när marknadsföringskanalerna blivit fler blir därmed också 

störningsmomenten mellan avsändare och mottagare, vilket kallas brus (Parment, 2008), fler vilket 

ställer högre krav på företagens kommunikation (Berglund & Boson, 2010). Hur konsumenter 

hanterar och bearbetar den information företagen sänder ut har med den mänskliga perceptionen att 

göra vilken innefattar hur människan med hjälp av sina sinnen tolkar sin omgivning (Berglund & 

Boson, 2010 och Fredrickson, Loftus, Nolen-Hoeksema, Smith, 2003).  

Lindström (2005a) håller med om att det större informationsflödet leder till att konsumenten blir 

överstimulerad av budskap från olika företag och att det därför krävs att företagen sticker ut bland 

sina konkurrenter. Ett sätt att differentiera sig är att, hos konsumenten, skapa en känsla av att 
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företaget och dess produkter är att föredra framför ett annat (Melin, 2006), ett måste för dagens 

företag om de vill behålla befintliga samt hitta nya kunder (Grönroos, 2008). Starbucks, är ett 

välkänt och omskrivet exempel på ett företag som genom att skapa en personlig, trevlig och 

tilltalande miljö kring kaffekonsumtion lyckats särskilja sig från övriga likvärdiga caféer 

(Starbucks, 2012). Företagen kan alltså skapa en helhetsbild av vad de står för genom varumärket, 

kommunikation, och kanske framförallt att skapa en upplevelse som gör att konsumenten på ett 

känslomässigt plan kan relatera positivt till företaget (Mossberg 2003). Vidare menar hon att 

kundens beteende under en viss tid styrs både kognitivt och känslomässigt. Kognitivt baseras på den 

kunskap vi besitter och känslomässigt är vad vi känner för stunden. 

För att skapa den positiva känslan hos en människa gäller det att se till hur just den individen 

uppfattar situationen den befinner sig i. Detta förklaras genom perception som redogör hur det 

fungerar för en människa att ta in och uppfatta sin omgivning genom sinnena (Parment, 2008). 

Fredrickson et al., (2003) ger en djupare förklaring till perception och menar att det är när en 

organisms olika sinnen samverkar för att tolka olika stimuli samt data Denna process arbetar i det 

dolda och ser ständigt till hur organismer fungerar med sin omvärld och på så vis säkrar dess 

överlevnad (Passer & Smith 2008). För att skapa den positiva känslan hos en människa gäller det att 

se till hur just den individen uppfattar situationen den befinner sig i. Detta förklaras genom 

perception som redogör hur det fungerar för en människa att ta in och uppfatta sin omgivning 

genom sinnena (Parment, 2008). Fredrickson et al., (2003) ger en djupare förklaring till perception 

och menar att det är när en organisms olika sinnen samverkar för att tolka olika stimuli samt data 

Denna process arbetar i det dolda och ser ständigt till hur organismer fungerar med sin omvärld och 

på så vis säkrar dess överlevnad (Passer & Smith 2008). Perception kan fördelas i en mängd olika 

steg men främst då i grad av medvetenhet, övervakning av information, kontrollering av handlingar, 

lokalisering och igenkänning (Fredrickson et al., 2003, Goldstein, 2007) . 

Följden av den nya informationen vi har idag kring ovanstående begrepp inom marknadsföring 

måste företag, för att upptäcka nya sätt att stimulera konsumenten på, tänka utanför gränserna vad 

gäller sin marknadsföring som ett led i att fånga deras uppmärksamhet (Hultén et al. 2011). Ett sätt 

är att göra det roligt för konsumenten att köpa och konsumera, det vill säga att skapa upplevelser 

kring konsumtionen (Mossberg, 2003). Förr handlade upplevelser mest om besök på en teater eller 

konsert men idag anses de mer och mer vara ett koncept värt att använda även för andra branscher i 

kampen om kunderna (Pine & Gilmore, 1999). Detta resonemang har gett upphov till det begrepp 

som Hulten et al., (2008) kallar sinnesmarknadsföring vilket innebär att företagen strategiskt 

planerar att stimulera så många som möjligt av människans fem sinnen. Pine och Gilmore (1999) 

har länge varit inne på att desto fler sinnen som stimuleras i marknadsföringen desto mer 

minnesvärd blir den men där tar deras resonemang slut. Det är dock fler och fler som har fått upp 

ögonen för sinnesmarknadsföring och dess möjligheter och en av dem är Lindström (2005a), som 

menar att företag som tillämpar sinnesmarknadsföring ökar sina chanser till att finna en plats i 

konsumentens hjärta och där igenom följer enligt Pine och Gilmore (1999) tillgången till deras 

plånbok. Sinnesmarknadsföring har enligt Hultén et al., (2011) bara sett dagens ljus men är ett stort 

avstamp. Med hjälp av den nya informationen kring våra sinnen och stimulering av dessa har det 

uppstått ett nytt intressant ämne för marknadsförare som handlar om att skapa det ultimata 

upplevelserummet för just deras målgrupp (Mossberg 2003). 

 

 1.2 Problemdiskussion 

 

I dagens konkurrens där utbudet är större än efterfrågan (Parment, 2008) är upplevelserummet en 

alltmer viktig del. Det räcker inte för ett företag att endast ha en bra produkt utan de måste addera 

detta med en upplevelse som i sin tur sticker ut jämfört med konkurrenterna och på så vis skapa sig 

ett övertag gentemot sina konkurrenter (Lindström, 2005a). Det finns en tidigare teori om en 

produkts uppbyggnad i tre steg som handlar om; kärnprodukt (faktiska varan som fyller en 

funktion), produktens utformning (design, varumärke och funktioner), tillägg som service och 
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garantier (Doyle & Stern, 2006). Den teorin anses nu vara delvis förlegad eftersom du behöver fler 

saker kring din produkt för att kunna slå sig fram i bland konkurrenter. Det handlar om en helhet 

och att kunden uppfattar en helhet kring produkten och den skapar du bäst genom att ge kunden just 

en helhetsupplevelse som är bättre än dina konkurrenters (Kotler, 1973-1974). Det handlar om att 

genom våra fem sinnen: syn, smak, lukt, känsel och hörsel, skapa stimuli som tilltalar kunden på ett 

positivt sätt. Förr i tiden när konkurrensen var mindre brukade företag endast koncentrera sig på ett 

eller två sinnen som stimuli där det vanligasta var att stimulera synen, då det är vårat starkaste sinne 

(Lindström, 2005a). I dag räcker inte det utan nu handlar det om att använda sig utav samtliga fem 

sinnen för att skapa den perfekta upplevelsen (Hultén et al., 2008). 

 

För att företagen ska kunna erbjuda kunderna en upplevelse som innehåller samtliga sinnen innebär 

det att de måste ha en plats, ett ställe att möta kunderna på. Detta kallas inom marknadsföring 

numera för upplevelserummet (Mossberg, 2003). Att jobba med upplevelserum är olika svårt för 

företagen beroende på vilken bransch de är i och hur mötena med kunden ser ut och kan även skilja 

sig väldigt mycket från företag till företag. De finns dock vissa branscher menar Hultén et al., 

(2008) som ligger i framkant när det gäller att tänka i sinnesmarknadsföringsbanor och det är främst 

service och tjänsteföretag. Grönroos (2008) säger att när kunder idag pratar om kvalitén på en tjänst 

eller vara är det i själva verket hur de upplever kvalitén. Detta stärks av Mossbergs (2003) teori om 

att det är upplevelsen som står i centrum. Hon har i sin tur tagit fram en förenklad version av 

Bitnérs (1992) modell av ”servicescape” vilken hon väljer att kalla för ”ramverket för omgivnings 

och användarrelationer”. Denna modell presenterar de faktorer som påverkar individen i 

upplevelserummet under fyra block; fysiska omgivningsdimensioner, holistisk omgivning, interna 

reaktioner och beteende. Kotler (1973-1974), idag en välkänd marknadsföringsteoretiker, skrev i 

artikeln ” Atmospherics as a Marketing Tool” att upplevelsens atmosfäriska faktorer kommer få en 

växande betydelse för företag. Idag, nästan fyrtio år senare har nya forskare (Hultén, 2010, 

Lindström, 2005b & Fulberg, 2003) konstaterat samma sak. Detta gör ämnet ständigt aktuellt och 

det blir därför intressant att undersöka hur företagen resonerar i ämnet. 

 

 1.3 Problemformulering 

 

Ovanstående problembakgrund och problemdiskussionen rörande sinnesmarknadsföringens 

framfart i marknadsföringsvärlden har mynnat ut i följande problemställning: 

 

Hur arbetar företag i olika branscher med sinnena för att förbättra sitt upplevelserum? 

 

 1.4 Syfte 

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur företag i olika branscher genom sinnesmarknadsföring kan 

förbättra sitt upplevelserum. 

 

 1.5 Avgränsningar 

 

Denna uppsats kommer inte att undersöka konsumentens sinnesupplevelse då denne besöker företag 

utan hur olika företag arbetar med sinnena för att förbättra sitt upplevelserum. Anledningen till detta 
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är att det sedan tidigare genomförts ett flertal undersökningar med fokus på kundperspektiv och 

författarna istället vill välja en annan synvinkel. Att undersöka utifrån ett företagsperspektiv är dock 

inte helt outforskat det heller men det har hittills mest rört sig om undersökningar med fokus på en 

och samma bransch. I denna undersökning är det istället företag i olika branscher som är i fokus för 

att se om arbetet skiljer sig åt. 
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1.6 Förklaring till användningen av Ramverket 

 

Som grund för arbetets struktur och för det tolkningsarbete som genomförts angående hur 

sinnesmarknadsföring kan tillämpas i upplevelserum har författarna gjort en egen tolkning av en 

modell. Utgångspunkten för denna var en förenklade version av Bitnérs (1992) ramverk över 

omgivnings och användarrelationer i upplevelserummet vilken visas nedan; 

 

 

 

 

Figur 1. Ramverk för att förstå omgivnings och användarrelationer (Mossberg, 2003, s 132)  

 

Anledningen till varför författarna valde att skapa en egen version var bland annat att de tidigare 

modellerna inte behandlade smaksinnet i de atmosfäriska förhållandena. De övriga punkterna i de 

fysiska omgivningsdimensionerna har författarna låtit vara oförändrade då de behandlar sinnena syn 

och känsel. Eftersom uppsatsen undersöker hur sinnena används i upplevelserummet var det 

nödvändigt att se till att samtliga fem sinnen fanns med i modellen då de alla sägs kunna påverka 

konsumentens beteende. Modellen har också reducerats, blocket för interna reaktioner har tagits 

bort då uppsatsen avgränsat sig ifrån att undersöka ämnet ur ett kundperspektiv. För att förtydliga 

denna avgränsning ytterligare har också blocket för beteende förändrats från att delvis beröra hur 

kunden agerar till att fokusera mer på vad anledningarna till företagets arbete med sinnena är. 

Punkten, sociala interaktioner har också den förändrats genom att fokus i denna nya modell endast 

ligger på interaktionen mellan kunder och anställda inte mellan kund till kund då författarna anser 

att även det behandlar ämnet ur ett kundperspektiv. Slutresultatet blev följande modell; 
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Figur 2. Uppsatsens egen version av ramverket för omgivnings och användarrelationer (efter 

Mossberg, 2003, s.132) 
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2. Metod  

I uppsatsens metodkapitel beskrivs bland annat hur forskarna fattat valet kring deduktiv ansat och 

kvalitativ metod. De redogör också kring hur data har samlats in och presenterar samt motiverar de 

undersökta företagen. . Avslutningsvis motiverar författarna studiens analysmetod och redogör för 

studiens interna och externa giltighet. 

 2.1 Forskningsansats 

 

Författarna till denna uppsats valde att börja med att studera vad som tidigare skrivits om ämnet 

sinnesmarknadsföring för att därefter välja en intressant frågeställning som sedan undersöktes 

empiriskt. Detta tillvägagångssätt för insamling av data kallas för deduktiv ansats och innebär att 

slutsatserna är grundade på logik (Thurén, 2007) efter att forskaren tittat på huruvida verkligheten 

stämmer överens med teorin (Björklund & Paulsson, 2003). Denna metod förklaras ibland med ett 

enklare uttryck genom att förklara att forskaren gå från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Det finns 

ytterligare ansatser för att ta sig an en undersökning enligt Patel och Davidsson (2003) som 

benämner deduktiv ansats som en av tre tillvägagångssätt där de övriga två är; induktiv, abduktiv 

ansats. Induktiv ansats innebär att generella slutsatser dras från empirin (Thurén, 2007) och kan 

förklaras som att forskningen går från empiri till teori där forskaren tar sig an studien utan 

förväntningar, det vill säga ett öppet sinne (Jacobsen, 2002). Att en studie är abduktiv betyder i sin 

tur att den pendlar mellan induktiv och deduktiv ansats vilket ibland kallas för ”den gyllene 

mellanvägen” (Patel & Davidsson, 2003). Olika nackdelar med ansatserna är att till exempel syftet 

med en induktiv undersökning (gå ut med helt öppet sinne) är svårt att uppnå då undersökaren 

medvetet eller omedvetet har begränsningar för att kunna hantera information medan risken vid 

deduktiva undersökningar är att empirin blir begränsad och forskaren endast finner vad som önskas 

(Jacobsen, 2002).  

Under arbetets gång har författarna insett att deras ansats har varit av en mer abduktiv karaktär den 

som Patel och Davidsson (2003) skriver, har pendlat. Det deduktiva arbetssättet som först valdes 

genom att ursprungligen studera vad som tidigare skrivits om ämnet tog vid genomförandet en 

induktiv vändning då författarna ville gå ut med ett så öppet sinne som möjligt. Vid analys och 

jämförelse mellan empirin och den teoretiska referensramen pendlande de åter tillbaka till deduktiv 

ansats. Författarna är medvetna om att detta nödvändigtvis inte innebär att undersökningen är 

objektiv, vilket sägs vara fördelen med induktion (Jacobsen, 2002), utan att den kan ha påverkats av 

tidigare material eller erfarenheter (Patel & Davidsson, 2003). Däremot finner de fördel i den 

abduktiva ansatsen då den inte låser dem till den höga grad som de andra ansatserna kan göra 

(ibid.). Detta anser författarna vara av värde då ämnet som undersöks ännu inte är av allmän 

kännedom inom näringslivet och att det passar uppsatsen syfte vilket är att undersöka hur 

sinnesmarknadsföring kan förbättra upplevelserummet och inte generera nya teorier för ämnet. 

 2.2 Metodval  

 

För denna undersökning har ett kvalitativt upplägg valts då det passar den frågeställning som 

författarna valt att lägga till grund för sitt arbete som önskar skapa ökad förståelse för hur företag i 

olika branscher arbetar med sinnena för att förbättra sitt upplevelserum. En frågeställning som 

enligt Denscombe (2004) då är av explorativ karaktär och därför passar bra ihop med vald 

inriktning. Även Patel och Davidsson (2003) menar att det är just frågeställningen som är 

avgörande vid valet av inriktning på en undersökning. 
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Eftersom undersökningen har haft ett kvalitativt upplägg har det varit ord som legat i fokus men 

hade det istället rört sig om insamling av data genom siffror hade upplägget varit kvantitativt 

(Jacobsen, 2002). Kvantitativa insamlingsmetoder är till exempel enkätundersökningar eller 

standardiserade intervjuer (Halvorsen, 1992) medan kvalitativ data kan samlas in genom bland 

annat öppna intervjuer och observationer (Svenning, 2003). Den gemensamma nämnaren för dessa 

två upplägg är att de är inriktade på att skapa förståelse för samhället och hur människor, grupper 

och institutioner verkar och påverkas av varandra (Halvorsen, 1992).  

För att genomföra en bra undersökning fokuserade forskarna den på ett mindre antal företag vilket 

innebär att underökningen är intensiv (Jacobsen, 2002). Det finns dock ett par negativa detaljer att 

beakta vid valet av en kvalitativ ansats, bland annat att det är ett upplägg som kräver mycket tid 

(ibid.) och att det empiriska materialet därför ofta är svårt att sammanställa till en rättvis text 

(Alvesson & Deetz, 2000). Ytterligare faktorer som påverkats av upplägget var den externa 

giltigheten, som i detta fall blivit längre än om ett större antal företag hade undersökts (Jacobsen, 

2002) liksom möjligheterna att generalisera det resultat som undersökningen medförde (Solvang & 

Holme 1997). Författarnas mening med undersökningen har dock inte varit att generalisera 

resultatet utan istället låta slutsatser bidra med insikt kring hur sinnesmarknadsföring kan förbättra 

de utvalda företagens upplevelserum. Till följd av detta ser de inte den låga externa giltigheten som 

ett problem.  

 2.3 Litteraturinsamling 

 

Vid starten av arbetet påbörjades en insamling av information kring det valda problemområdet, 

marknadsföring med fördjupning på upplevelserummet och sinnesmarknadsföring, något som 

Svenning (2000) rekommenderar. Carlsson (1990) menar att forskaren genom att läsa vad som 

tidigare skrivit kring ämnet kan få en bra överblick över vad som redan är gjort och inte gjort.  

Vidare menar Carlsson (1990) att denna fas för eller senare leder till att forskaren får insikt om hur 

stort problemområdet och att det är nödvändigt att begränsa sitt fokus för att fullgöra studien. 

Författarna till denna uppsats fann direkt flertalet intressanta punkter och skapade från början ett 

något brett problemområde för undersökningen men insåg till slut precis det som ovan talas om, 

problemet måste begränsas ytterligare. När detta väl genomfördes insåg de att problemet nu var än 

mer intressant vinklat. Denscombe (2004) skriver att det är en del av varför denna insamling är 

lämplig då den placerar undersökningens problem i sitt sammanhang och visar på forskningens 

relevans.  Den litteratur som samlats var allt ifrån böcker från olika nationella bibliotek, 

vetenskapliga artiklar från olika databaser och till viss del även internetbaserad information. Det 

svåra vid litteraturinsamling är enligt Svenning (2000) inte att finna den utan snarare att finna 

relevant sådan. Författarna anser dock att de genom sin litteraturinsamling via den nationella 

biblioteksdatabasen, Libris, Högskolan i Halmstads databas, olika databaser för vetenskapliga 

artiklar, Googles egna sökmotor lyckats finna relevant teori. Allt eftersom arbetet fortgått har 

ytterligare relevant litteratur funnits genom hänvisning från till exempel böcker och vetenskapliga 

artiklar till en annan, något som enligt både Ejvegård (2009) och Svenning (2000) anser vara ett 

smidigt sätt att finna ytterligare passande litteratur. Ursprungliga sökord som användes för att samla 

in litteratur från ovanstående källor var bland annat marknadsföring, sinnesmarknadsföring, 

upplevelse, upplevelserummet ( eng. Servicescape, Bitnér, 1992) och utökades allt eftersom 

författarna blev mer insatta i ämnet sinnesmarknadsföring.  Detta förklarar Ejvegård (2009) som att 

en naturlig del då författarna allt eftersom de tar del av litteraturen desto mer medvetna blir de om 

vad som kan vara lämpliga sökord.  
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2.3.1 Bedömning av litteratur  

 
Författarna har kritiskt granskat använd litteratur för att undvika att användning av otillbörlig data 

och för att öka sin studies trovärdighet något som rekommenderas av bland annat Jacobsen (2002). 

De har bland annat att granskat författarens namn då en person som förekommer ofta troligen är en 

person med auktoritet på området, vilket i sin tur är något som talar för äkthet (Thurén, 2005). En 

annan aspekt som har kontrollerats är utgivningsår (Winter, 1992), för denna studie har 

tidsperspektivet varierat och nyare litteratur har kompletterats med förlagor som anses vara av 

betydelse för ämnets framväxt. Ytterligare kriterier att beakta är enligt Thurén (2005) vara huruvida 

källan har självständig betydelse och inte bara är en kopia av tidigare verk eller att den inte färgats 

av någons åsikter. Vid jämförelser har författarna inte funnit att någon av den använda litteraturen 

inkräktar på ett annat verk och har försökt att blanda både nyare material som influerats av tidigare 

forskning med original. De har inte heller fått känslan av att någon av den använda litteraturen 

skulle vara färgad utan likheter såsom olikheter går att finna bland olika forskares inställning.  

 2.4 Urvalsmetod 

 

Författarna valde från början att genomföra ett bekvämlighetsurval med geografisk betoning på 

Halland då det är området där de verkar. Fyra företag valdes utifrån vad som låg ”top of mind” hos 

författarna vad gäller företag som har något av en lyxigare stämpel men också utifrån författarnas 

syn på hur de marknadsför eller nischar sig. En insikt författarna menar har växt inom dem under de 

år de studerat ekonomi med inriktning mot marknadsföring på högskola; livsstilsbutiken Wonder i 

Varberg, Pio Country Club i Halmstad, ICA Kvantum Varberg och Hotel Tylösand i Halmstad. Varför 

valet föll på att undersöka fyra företag var dels för att få en bra blandning av företag, kunna undersöka 

företag över branscher men också genom likheter så som när konsumenten betalar i förväg respektive 

efter konsumtion. Ytterligare en anledning var att författarna upplevde att fyra företag kändes passande 

för att finna eventuella skillnader och likheter men även generera en god mängd information men 

samtidigt inte riskera att ta vatten över huvudet. 

Samtliga företag visade sig vara intresserade av att medverka i undersökningen vilket gladde författarna. 

Dessa företag har alla olika inriktningar på sin verksamhet, olikheterna är dock mindre mellan två 

av de fyra då både Pio Country Club och Hotel Tylösand verkar inom hotellbranschen men utifrån 

olika filosofier. Anledningen till detta är att författarna ville särskilja sin uppsats från tidigare 

forskning inom ämnet som till större del belyst sinnesmarknadsföring bland företag i likvärdiga 

branscher. Detta val grundar sig i att författarna ville undvika att uppsatsen skulle vara en 

fortsättning på samma spår tidigare forskning. Ytterligare en aspekt som författarna ville att 

företagen skulle uppfylla var en gemensam nämnare vilken i detta fall blev att de alla skulle verka i 

något av det övre skiktet i Halland inom respektive bransch. Att valet föll på att undersöka företag i 

det övre skiktet har att göra med det faktum att ämnet sinnesmarknadsföring ännu inte blivit allmänt 

känt i näringslivet och författarna upplevde själva att spridningen var som störst i just dessa 

verksamheter. Något som de hoppades skulle medföra en praktisk kunskap som i framtiden kan leda 

till att lättare se möjligheter hon andra slags verksamheter oavsett skikt och bransch. Denna 

urvalsmetod kallas enligt Larsen (2009) för ett godtyckligt urval och är möjlig eftersom forskarna 

med valet av ett kvalitativt undersökningsupplägg frånsäger sig viljan att generalisera (Holme & 

Solvang, 1997).  

Författarna är medvetna om att resultatet möjligen kunde ha sett annorlunda ut om andra företag 

inom hotell, restaurang eller butiksbranschen hade valts ut men vill poängtera att studiens syfte inte 

fokuserar på företagen i sig utan på eventuella skillnaden mellan de olika branscherna där de verkar. 

Företagen som deltar i fallstudien bidrar istället med att visa på hur sinnesmarknadsföring kan 
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användas utifrån hur de arbetar men också för att visa på hur det kan skilja sig branscher emellan. 

Däremot ville forskarna till största möjliga mån samla in relevant information och därför var de 

noga med att förklara syftet med undersökningen. De lämnade även önskemål om att få intervjua en 

person med god inblick i företagets upplevelserum vilket inte visade sig vara ett problem utan 

samtliga respondenter var antingen ägare eller marknadsansvariga. Detta är något som Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) menar är bra att tänka på för att öka möjligheten till rätt 

insamlad data. Nedan följer valda urvalsgrunder för respektive företag som deltar i studien, övrig 

information om företagen återfinns under det empiriska kapitlet. 

Wonder, Varberg 

Urvalsgrund: Livsstilsbutiken Wonder är på många sätt som vilken annan klädaffär som helst, de 

saluför kläder, inredning och accessoarer. Det som författarna anser att de gör annorlunda är att de i 

sin butik har valt att integrera flertalet av människans sinnen genom doftstimuli, ljud och 

synintryck. 

 

ICA Kvantum - Magnus Andersson Livs AB, Varberg 

Urvalsgrund: Av de mest kända livsmedelsföretagen i dagens samhälle är ICA:s koncept Kvantum 

det som starkast marknadsför sig som den butik där du finner ett välsorterat utbud med allt från 

varumärket ICA Basic till några av de finaste livsmedelsvarumärkena från både Sverige och 

utlandet. Att det var ICA Kvantum Varberg som valdes ut av de halländska företagen har att göra 

med att de arbetar hårt med att utveckla butikens möjligheter och miljö genom att erbjuda kunden 

en matupplevelse. Denna butik har själva tagit fram en slogan vilken lyder; ”Upplev mer mat”, 

något som inte bara innefattar mängden artiklar under deras tak. 

 

Pio Country Club, Halmstad 

Urvalsgrund: Företaget har med sin exklusiva miljö och fokus på riktigt bra kött, närproducerat 

samt de bästa råvarorna positionerar sig som ett företag av högsta klass. Att de sedan valt att 

utveckla ett spännande koncept med influenser ifrån Afrika för att erbjuda nya upplevelser inom 

hotell- och restaurangbranschen gör det extra intressant att undersöka hur mycket eftertanke de 

lägger på sinnesstimulering. 

 

Hotel Tylösand, Tylösand 

Urvalsgrund: Hotellet med sina fyra stjärnor, fantastiska läge och restaurang med utmärkelser i 

White Guide placerar sig som en av de främsta hotellanläggningarna i Sverige. En anläggning med 

havet som granne och musiken i väggarna har alla möjligheter i världen att arbeta med 

sinnesstimulering något som gör frågan kring sinnesmarknadsföring samt stimulering extra 

intressant.  

 2.5 Datainsamling  

 

För att uppnå bästa tänkbara resultat är det lämpligt att tillämpa ett par olika insamlingsmetoder vid 

en undersökning (Björklund & Paulsson, 2003). Halvorsen (1992) skriver att en undersökning kan 

baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdata är information som samlats in för den 

aktuella undersökningen med hjälp av insamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer eller 

enkäter och sekundärdata är till exempel information som är insamlad vid en tidigare undersökning 

(Jacobsen, 2002). Nedan följer de val som författarna fattat i förhållande till det valda 

metodupplägget.  
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 2.5.1 Insamling av primärdata 

 

För denna undersökning har författarna valt att kombinera ovanstående litterära insamlingar med 

insamling av primärdata i form av individuella intervjuer. Det finns en mängd andra 

insamlingsmetoder för kvalitativ data; gruppintervjuer, observationer till dokumentundersökningar 

(Jacobsen, 2002) men med tanke på den aktuella undersökningens problemställning vilken söker 

efter nyanserad information från ett fåtal enheter kan den valda metoden anses mest passande 

(Denscombe, 2004). Det finns fler fördelar med detta upplägg, bland annat ges möjligheten att 

lättare känna av denna person mer än vid ett samtal över telefon till exempel vad gäller hur mycket 

djupare det går att gräva efter ett svar (Jacobsen, 2002). En nackdel med valet av besöksintervju är 

att det uppstår en ökad intervjuareffekt jämfört med om undersökningen skulle ha genomförts via 

telefon och för att undvika detta  

Första kontakten med företagen togs via telefon där de fick en kort beskrivning av projektet och 

tillfrågades om huruvida de hade möjlighet att ställa upp och delta i en intervju. Jacobsen (2002) 

skriver att lämplig första kontakt är att skicka ett mail med information om att respondentens 

deltagande önskas för en undersökning men författarna valde att göra detta först efter det 

ovanstående samtalet. Deras inställning var att ett telefonsamtal skulle öka chansen att få 

direktkontakt med företaget och inte försvinna i deras mailbas utan istället skapa en personligare 

relation. Det visade sig att samtliga företag från början hade en positiv inställning och tackade 

antingen ja direkt eller efter att ett kompletterande mail skickats ut med en något utförligare 

beskrivning av undersökningen och förslag på datum och tid för ett möte. Hade det rört sig om en 

större undersökning med fler företag involverade hade författarna troligen agerat mer i linje med 

föreslagen metod (ibid.). 

Författarna hade från början inte tänkt skicka ut frågorna till företagen i förtid och det var inte heller 

något som togs upp under samtalen med tre av fyra företag. Det avvikande företaget var ICA 

Kvantum vars policy är att ta del av frågorna inför intervjuer då de anser att det ger dem fler 

möjligheter att ge rätt person uppgift att svara på frågorna samt att det ger högre kvalitet på 

intervjun. Efter en viss övervägning valde författarna att genomföra intervjun trots avvikelsen från 

de andra vilket sedan beaktas i bearbetningen av samtliga intervjuer. Resultatet visade sig dock inte 

ha inneburit några större skillnader. Det enda som förblir osagt är vad skillnaden hade varit om 

rollerna varit ombytta men eftersom resultatet var lika är författarnas uppfattning att det då skulle 

röra sig om marginella skillnader vilket bekräftas  

 2.5.2 Konstruktion av intervjuguide  

 
Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide (bilaga 1, s 29-31) fram för att hjälpa intervjuaren att 

hålla fokus under intervjutillfällena och inte glida ifrån ämnet (Ahrne och Svensson, 2011) allt för 

mycket vilket även Jacobsen (2002) anser är ett bra stöd.  Enligt Lantz (2007) kan den, beroende på 

intervjuform, vara allt från öppen till strukturerad vilket innebär att den antingen endast utgörs av en 

fråga vilken följs upp av följdfrågor beroende på vad intervjuobjektet väljer att ta upp eller att den 

består av i förväg formulerade frågor med tillhörande svarsalternativ. Intervjuguiden till den 

aktuella undersökningen var av semistrukturerad karaktär (Jacobsen, 2002) då den är en 

kombination av frågeområden med förslag på följdfrågor och både öppna och bundna svar (Lantz, 

2007). I början av intervjun menar Lantz (2007) att det är viktigt med en bra start för intervjuns 

fortsatta klimat, därför valde författarna att börja med några lättsammare frågor rörande företagets 

och intervjuobjektets bakgrund så som önskan om en kort företagsbeskrivning, intervjuobjektets 

ålder, utbildning (Esaiasson et al., 2007). Där efter följde guiden teman framtagna utifrån den 

teoretiska bakgrunden som berör sinnesstimulering och upplevelserummet. Varje tema följdes i sin 

tur av frågor som är direkt kopplade till ämnet och under återfinns sedan förslag på följdfrågor för 
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att få intervjuobjektet att utveckla sina tankar för att ge intervjuaren en tydligare bild av hur 

respondenten ser på situationen (Larsen, 2009). Följdfrågor fanns både nedskrivna på guiden (de 

som var förväntade) eller dök upp under intervjuns gång. Samtliga frågorna omarbetades och 

kontrollerades ett flertal gånger innan genomförandet för att säkerställa att de inte var svåra att 

förstå och att de gav upphov till uttömmande svar vilket är några av saker att tänka på vid 

frågekonstruktion enligt Wärneryd (1993). Intervjuguiden var ursprungligen framtagen för ett annat 

upplägg än det som under arbetets gång togs fram. Från början var den även inriktad på 

marknadskommunikationen då det var en del i den teoretiska referensramen men efterhand 

förändrades syftet från att handla om sinnesstimulering i marknadskommunikation till att handla om 

sinnesstimulering för att utveckla upplevelserum. Författarna valde dock att behålla den delen i 

guiden då de ansåg att den fortfarande kunde innebära ett visst bidrag till samtalets helhet och att 

området är knutet till upplevelserummet genom att det påverkas av förväntan (Mossberg, 2003). 

Som komplement dök fler följdfrågor istället upp under ämnet upplevelserummet och på så vis 

anser författarna att guiden fortfarande skapade ett värde.  

 2.5.3 Personlig intervju 

 

Författarna genomförde personliga intervjuer med representanter från de utvalda företagen på plats 

hos respektive företag då de upplevde att det var mest passande eftersom deras fysiska omgivning 

är vad undersökningen berör. Stöd till detta finner de i Jacobsen (2002) som skriver att platsen för 

undersökningen bör tänkas över då det kan få konsekvenser på materialet som samlas in beroende 

på den är naturlig eller konstlad. Han lyfter dock fram det faktum att den naturliga miljön kan 

påverkas av faktorer såsom barnskrik, telefoner etc. och att det därför bör finnas med i bakhuvudet 

då analys av materialet påbörjas. 

Inför varje intervju hade undersökarna läst på om företaget och deras koncept för att skapa sig en 

bild av deras verksamhet, något som Patel och Davidsson (2003) lyfter fram som fördelaktigt vid 

genomförande av kvalitativa datainsamlingar. För en mjuk start på intervjun började författarna med 

att kontrollera att syftet var tydligt för respondenten samtidigt som de fick frågan om det var okej 

om samtalet bandades. Enligt Lantz (2007) är det en bra grundregel att börja intervjuer med att kort 

återberätta undersökningens bakgrund, syfte och övergripande frågeställning för att säkerställa att 

intervjuobjektet hade förstått vad samtalet var ämnat för. Anledningar till att författarna ville spela 

in intervjun var att vid presentation av empirin kunna ge en rättvisare bild och även undvika 

felciteringar. Detta godkändes av samtliga intervjuobjekt och var en stor fördel då författarna 

påbörjade sammanställning empiri och undersökningens analys. En nackdel med inspelning kan 

dock vara att intervjuobjektet känner att situationen är konstig och därmed blir mer förtegen (Lantz, 

2007). Jacobsen (2002) i sin tur lyfter också fram att bra samtal kräver ögonkontakt och eftersom 

det är svårt att för fullständiga anteckningar samtidigt är inspelning ett bra komplement. 

Eftersom författarna till denna uppsats bestod av tre personer funderade de länge på huruvida 

samtliga skulle delta vid intervjun eller ej. Slutligen blev beslutet att alla tre skulle delta, en med 

huvudansvaret för själva intervjun, en med ansvar för att föra mer fullständiga anteckningar och en 

skulle hantera inspelningsinstrumentet och anteckna intressanta nyckelord. För att minimera risken 

av en intervjuareffekt genom att låta rollen som intervjuare variera valde författarna att hålla 

rollerna lika under samtliga intervjuer (Esaiasson et al., 2007). Ytterligare en fördel med att ha flera 

roller i intervjusituationen var att de personer som endast förde anteckningar kunde följa upp spår 

som dykt upp under intervjun vid passande tillfällen genom följdfrågor som intervjuaren själv 

kanske inte uppfattat (Ahrne & Svensson, 2011). 

När det var dags att avsluta hade nästan samtliga intervjuer tagit mellan en, en och en halv timme 

vilket Jacobsen (2002) anser är den tidsram en undersökning av denna karaktär bör befinna sig i. 

Själva intervjuerna rundades av genom att intervjuaren meddelade att det kändes som att samtalet 
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var ”fulländat” om inte intervjuobjektet hade något de ville tillägga. Enligt Jacobsen (2002) är det 

ett lämpligt sätt att avsluta på då det ger möjlighet för ännu osagt information att komma fram. 

Därefter frågade undersökarna om det var möjligt att vid eventuella frågor kontakta företagen igen 

och sist men inte minst tacka för att de tog sig tid att medverka.  
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2.6. Analysmetod 

 

Efter varje intervju transkriberade författarna den aktuella ljudinspelningen, vilket innebar att de 

skrev ner det fullständiga samtalet ordagrant. Anledningen till att de valde att skriva ner hela 

intervjun var att underlätta det fortsatta tolkningsarbetet. Något som de finner medhåll i hos 

Jacobsen (2002) som menar att det är lättare att bläddra i en text än att spola fram och tillbaka på en 

ljudupptagning. Efter att rådata renskrivits rensades den ifrån information som inte innehöll 

relevans i förhållande till frågeställningen. Denna reduktion är något Larsen (2009) förespråkar då 

den precis som forskarna hoppats på hjälper dem att behålla fokus på vad undersökningen med sin 

frågeställning ska svara på.  

Som komplement vid renskrivningen användes de anteckningar som först under intervjun för att 

lättare kunna markera några av de saker som författarna direkt insåg var av relevans. När texten väl 

var komprimerad ägnades åtskilliga timmar av arbete till att sammanfatta respektive intervju för att 

göra dem lättillgängligare för läsaren i empirikapitlet. Detta tillvägagångssätt rekommenderar både 

Jacobsen (2002) och Larsen (2009) då kvalitativ data till en början är ett väldigt tjockt material. 

Analysarbetet fortsatte sedan genom att författarna sammanställde det empiriska data som berörde 

samma situationer för att sedan hänföra dem till de teoretiska teman vilka utgjordes av ramverket.   

Efter denna indelning påbörjades det verkliga analysarbetet som bestod av att jämföra likheter och 

olikheter för att finna eventuella mönster. När empirin var genomarbetad ställdes den mot den 

teoretiska referensramen för att därefter ägna timmar åt diskussion för att komma fram till de 

slutsatser som presenteras i uppsatsens avsnitt, 5.1. Detta sätt att reducera och systematisera data på 

kallar Larsen (2009) för en innehållsanalys. Jacobsen (2002) menar att utan jämförelse mot teorier 

blir tolkningen innehållsfattig och att det då inte heller går att säga något om varför en situation ser 

ut som den gör eller vad konsekvenserna blir.  

Författarna har valt att inte sammanställa resultatet i en tabell då de finner att informationen som 

undersökningen strävade efter att finna presenteras bättre i en flytande text som beskriver hur 

företagens arbete med upplevelserummet ser ut. Denna sammanställning återfinns under kapitel 6 

som redovisar de slutsatser som författarna dragit efter genomförd analys.  

 2.7 Studiens tillförlitlighet  

 

I samband med metodvalet redogjordes hur författarnas val påverkade den externa giltigheten men 

det finns ytterligare mått som är lämpliga att titta på vid genomförandet av en akademisk studie; 

intern giltighet (Jacobsen, 2002) och reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2002).  

Den interna giltigheten rör huruvida undersökningen mäter det som den utger sig för att mäta och är 

beroende av att forskaren har ställt frågor som fångar upp de svar som undersökningen ämnar 

undersöka (Bryman & Bell, 2005). För att minska risken att respondenten hade något mer att säga 

som inte kom fram under intervjun ställde undersökaren frågan om han eller hon hade något att 

tillägga mellan intervjuns olika teman. Samma fråga ställdes som uppsamlande fråga vid slutet av 

varje intervju. Att studiens intervjuer genomförts med personer som på ett eller annat vis är 

beslutsfattare gällande företagets upplevelserum anser författarna också tyder på att insamlad 

information bör vara valid. Detta då Jacobsen (2002) menar att en metod förenad med en 

individuell intervju leder till personliga åsikter kring ämnet. Något som är i linje med 

frågeställningen vilken ämnar undersöka hur företagen tänker kring sitt arbete med 

upplevelserummet.  
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Vad gäller den aktuella undersökningens reliabilitet, det vill säga hur tillförlitlig undersökningen är 

(Johannessen & Tufte, 2002), är författarna av den uppfattningen att om samma person agerade 

intervjuare ytterligare en gång, i respondentens naturliga miljö och med hjälp av samma guide till 

stöd hade utfallet varit i princip detsamma. Det är dock inte bara detta som kan påverka en 

undersöknings tillförlitlighet utan även huruvida undersökningen ställt relevanta frågor har också 

inverkan (ibid.). Författarna har för att försöka undvika detta arbetat fram frågor som de upplevde 

vara tydliga och icke missvisande för respondenten. Slutligen löper även forskaren själv risken att 

påverka undersökningen genom den så kallade intervjuareffekten. För att minimera risken till detta 

valde författarna att alltid låta samma person vara ansvarig vid intervjutillfället och i slutet låta 

övriga författare inflika om frågetecken fanns.  
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3. Teori  

Den teoretiska referensramen börjar med en inledande beskrivning av sinnesmarknadsföring för att 

sedan presentera relevanta teorier rörande den modell som används för upplevelserummet. Detta 

ramverk är uppdelat i tre block vilka förklarar fysiska omgivningsdimensioner, det holistiska 

upplevelserummet och beteende. Därefter presenteras teorier kring dessa block och exempel ges på 

olika stimuli som påverkar. 

3.1 Sinnesmarknadsföring 

 

Sinnesmarknadsföring är den senaste vågen inom marknadsföring och placerar konsumentens 

sinnesupplevelse i centrum. Denna form av marknadsföring riktar sig mot den mänskliga hjärnan 

genom stimulering av de mänskliga sinnena för skapa ett intryck i konsumentens medvetanden. 

Möjligen kan det vara  på sådant vis att företag idag arbetar med stimulering av människans sinnen 

men omedvetet, det vill säga att de inte har någon uttalad sinnesstrategi eller vetskap om hur det är 

möjligt att påverka konsumentens upplevelse (Hultén et al., 2011).  

 

Trots att sinnesuttryck inom marknadsföringen kan vara helt avgörande i form av differentiering av 

produkt eller företag och för kundens sinnesupplevelse finns det inte speciellt mycket forskning 

kring ämnet sinnesmarknadsföring (Hultén et al., 2011). Vad forskare kunnat se är att kunder som 

får använda så många olika sinnen som möjligt har ökad chans till köp och lojalitet till företaget. 

Detta på grund av att kunder idag har blivit försiktiga i sina val av produkter och märke, 

marknadsföring är inte nog med information utan kunder vill veta så mycket som möjligt innan ett 

val kan göras (Fulberg, 2003). Vad företag bör inse är att alla människor drivs av en hjärna som 

stimuleras genom av flera olika sinnen, närmare bestämt fem stycken övergripande; syn, hörsel, 

doft, känsel och smak (Lindström, 2010, Hultén et al., 2011). Även Nordfält (2007) håller med om 

att de olika sinnena är viktiga att tillgodose då människor använder sig av två informationskällor vid 

analysering av sin omgivning, sina sinnen och alla samlade minnen. Trots detta har det visat sig att 

marknadsföring fram till idag kretsat kring två sinnen syn och hörsel vilket har lett till att företag 

har förbisett de fem sinnenas gemensamma styrka (Lindström, 2005b). Det är ingen slump att 

kunder vid köp vill kunna komma i fysisk kontakt med sin produkt för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Trots att företag idag med teknikens hjälp kan skapa detaljerade beskrivningar för sina 

produkter finns trots allt ett behov från kundens sida att få fysiskt kontakt och att kunna använda 

olika sinnen för att kunna skapa sig en egen uppfattning (Fulberg, 2003). 

 

"The more senses you appeal to, the stronger the message" 

 Lindström (2005b, s86) 

 

 Enligt Mossberg (2003) gäller det att skapa en god atmosfär för kunder när de kommer i kontakt 

med företaget genom att påverka kundens sinnen och sluta att blint fokusera på själva produkten. 

Soars (2009) menar att varje situation är unik när det gäller att påverka kunders sinnesstämning och 

att varje enskild kund har sina egna preferenser om vad som får just dem att uppskatta sin 

omgivning vilket gör att stimulering av en kombination av sinnen som fungerar i en viss butik 

kanske inte har samma effekt i en annan. Detta tvingar företag som använder sinnesmarknadsföring 

som marknadsföringsverktyg att se närmare på kunders behov för att kunna återkoppla till sitt 

koncept (Pine & Gilmore, 1999).   Många gånger när företag undersöker hur dess kunder uppfattar 

dem eller deras produkt är det vanliga sättet att endast se vilka egenskaper som efterfrågas. Design, 

funktion och pris är viktiga egenskaper för att en kund ska bli attraherad av just din produkt. Vad 

många inte tänker på är att det är i upplevelsen med produkten eller företaget som skapar ett större 

värde med hjälp av olika sinnesintryck vilket många företag idag inte inser (Lindström, 2011).    
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”Goods and services are no longer enough” 

Pine och Gilmore (1999, boktitel) 

 

Mossberg (2003) är i linje med detta citat och menar att människor idag söker större värde i sin 

konsumtion av produkter, att emotionella värden är en betydelsefull del i att skapa tillfredställelse 

bland sina kunder. Pine och Gilmore (1999) ser denna utveckling som ett resultat av att ny teknik 

skapar många nya möjligheter samtidigt som fler och fler företag kämpar om samma yta på 

marknaden vilket gör att nya sätt att differentiera sig uppstår. Sinnesmarknadsföring är enligt Hultén 

et al. (2011) en outforskad metod som företag bör ha kännedom om för att kunna uppnå sina 

försäljningsmål och samtidigt kunna stärka företagets varumärke. Vidare skriver författarna att 

sinnesmarknadsföring är ett nytt sätt för företag att lösa marknadsföringens olika utmaningar och 

handlar varken om att tillgodose massorna eller olika segment utan om individen. Även Pine och 

Gilmore (1999) ser människors sinnen som ett sätt att aktivera individen och försöka få denne 

involverad i företaget eller dess produkter antingen som medproducent eller emotionellt. Den 

emotionella biten är något som har blivit allt viktigare i företag då kunder som är emotionellt 

engagerade i sina köp ofta förbiser produkter vars egenskaper och service är bättre än ens egna 

(Hultén, 2010). Mossberg (2003) beskriver det här som ett sätt att ge kunden något extra som denne 

inte ens tänkt på och på så vis skapat ett intryck. 

 

Sinnesmarknadsföringens mål är att genom de fem sinnena tillsammans skapa en helhetsupplevelse, 

och det är först när företagen lyckats ta sig in i kundens hjärna och stimulera dess känslor, njutning 

och värderingar, och sedan koppla till ett varumärke som de har lyckats (Hultén et al., 2008) 
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3.2 Ramverk för upplevelserummet 

 

 

Figur 1. Uppsatsens egen version av ramverket för omgivnings och användarrelationer (efter 

Mossberg, 2003, s.132) 

 

Modellen som ovanstående figur bygger på grundar sig i psykologins ”stimulus-respons”-teori och 

syftar på att olika sorters stimuli leder till olika beteenden vilket i sin tur resulterar i en reaktion.  

 

De tre blocken som tas upp; fysiska omgivningsdimensioner, holistisk omgivning och beteende 

innefattar faktorer som tillsammans bygger upplevelserummet. De har i sin tur olika roller och 

egenskaper som påverkar hur konsumenten uppfattar upplevelserummet, påverkas och väljer att 

agera i det. 

 

3.2.1 Fysiska omgivningsdimensioner (block 1) 

 

Detta block är uppdelat i tre olika undergrupper vilka innehåller den information som konsumenten 

kommer i kontakt med genom sina sinnen under vistelsen i upplevelserummet.   

 

Atmosfäriska förhållanden 

Luktsinnet 

Luktsinnet beskrivs ibland som det stumma sinnet till följd av att dofter är något som berör en 

människa på olika sätt men samtidigt är det inte alltid lätt att sätta ord på vilken doft det rör sig om 

(Lindström 2005a). Enligt Nordfält (2007) beror detta på att doft är direkt kopplat till hjärnan utan 

att tanken är inblandad. Trots svårigheten med att beskriva dofter är luktsinnet samtidigt det sinne 

som har störst personlig betydelse för människor till följd av att det är förankrat till tidigare 

erfarenheter, omgivningar eller objekt (Krishna, 2010). Bone and Ellen (1999) menar att 

människors anknytning till en doft därför också blir olika vad som gäller individens inställning till 

den och även hur dess intensitet uppfattas. 
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Under 2000-talet har doftstimulering blivit ett allt hetare sätt att kommunicera sitt företag på 

eftersom den påverkar konsumentens hjärna direkt och ofta då utan att personen är medveten om 

det (Nordfält, 2007). Denna utveckling har bidragit till fler doftstimulerande produkter som doftljus, 

spray och doftmaskiner har dykt upp på marknaden (Hultén et al., 2008). Krishna (2010) menar 

dock att det vid användandet av sådana stimuli bör säkerställas att de valda dofterna faller inom den 

allmänna acceptansen och inte riskerar att påverka företaget negativt.  Det vill säga att de matchar 

företaget, dess produkt och målgrupp (Nordfält, 2007).  

 

Smaksinnet 

Många av de fem sinnena har en stark koppling och påverkar varandra framförallt lukt- och 

smaksinnet (Lindström, 2005a). Hultén et al. (2011) håller med och anser att lukt- och smaksinnet 

hör samman på grund av att de flesta smakerna i själva verket är vad han kallar doftförnimmelser. 

Han menar att om en person inte känner doften av maten denne äter minskar smakupplevelsen med 

upp till 80 %. Det håller inte Lindström (2005a) med om utan han drar det till att ett nedsatt 

luktsinne i värsta fall kan leda till att smaksinnet försvinner helt. 

 

Tillsammans med luktsinnet tillhör smaksinnet de kemiska sinnena och bygger på ett samarbete 

mellan cirka 10 000 smaklökar inuti munnen men anses självständigt vara det svagaste av de fem 

sinnena. Detta till följd av den nära relationen till luktsinnet (Lindström, 2005a). Vissa menar att 

detta gör att de två sinnena skulle kunna vara ett (Passer, Smith och Ronald, 2008). Trots detta 

klassas det som ett självständigt sinne främst eftersom det klarar av att känna skillnader i sälta även 

om luktsinnet skulle vara nedsatt (Fredrickson et al., 2003).  

 

När det kommer till användning av smaksinnet som kommunikationsmedel för företag kallas det 

ibland för det bortglömda sinnet då företag inte använder det i den utsträckning som det möjliggör. 

Till exempel menar Ittersum, Painter och Wansink (2005) att mat som beskrivs med målande och 

spännande ord ökar konsumentens vilja att testa produkten vilket i sin tur då bidrar till ökad 

försäljning. Hultén et al. (2008) skriver om hur det kan tänkas vara lättare för restauranger att 

tillämpa denna stimulering men att det också finns goda möjligheter för andra branscher. En 

forskare som har en annan vinkel på sin åsikt är Nordfält (2007) som väljer att exkludera smak i 

sina studier kring sinnenas påverkan på konsumenten. Detta då han anser att smak bara kan 

appliceras på produkter och inte ett företag. Detta är något som leder till ytterligare en skillnad mot 

vad Hultén et al. (2008) skriver då han menar att en restaurang innehar fördelar jämfört med andra 

när det kommer till att tillämpa detta sinne men att det finns goda möjligheter även för andra 

branscher. 

 

Känselsinnet - temperatur 

Detta sinne delas upp i tre olika delar; tryck på huden, temperatur och smärta vilka spelar en central 

roll i människans liv då livsviktig information samlas (Fredrickson et al., 2003).  Av dessa tre 

beståndsdelar tillhör temperatur de atmosfäriska förhållandena och handlar om hur människan 

upplever en produkt eller ett företags fysiska omgivning som varm eller kall (Hultén et al., 2011). 

Den mänskliga kroppen känner av en temperaturskillnad på så lite som 0,15 grader vilket i sin tur 

innebär att en människa direkt känner av en för låg eller hög temperatur (Fredrickson et al., 2003) 

Olika exempel på hur detta visar sig i verkligheten är hur en dagligvaruhandels mejeriavdelning 

gärna ska vara sval men samtidigt inte för kall då det riskerar att upplevas negativt eller hur en 

restaurang använder infravärme på uteserveringen när kylan kryper på (Hultén et al., 2011). 

Mossberg (2003) håller med kring detta men menar att det har än större när konsumenten stannar 

ska stanna en längre tid i upplevelserummet som vid en hotellvistelse. 
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Hörselsinnet 

Detta sinne är uppdelat i två system med olika egenskaper där ett förstärker och skickar ljudet 

vidare in i örat medan det andra plockar med hjälp av receptorer upp ljudet för att skicka det vidare 

till hjärnan (Fredrickson et al., 2003). Lindström (2005a) skriver sedan att det utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv finns två typer av lyssnare att beakta; den som passivt hör ljud och den 

som aktivt lyssnar. För att höra använder människan endast sina öron (system ett) men för att lyssna 

krävs det samspel mellan öron och hjärnan (system två) eftersom förmågan att lyssna beror på 

kapaciteten att filtrera, fokusera, minnas och reagera på ljud. Varken den ena eller den andra 

lyssnaren bör underskattas då ljud alltid är emotionellt sammankopplat och därmed ett starkt 

verktyg för företag i deras marknadskommunikation (ibid.).  En annan som håller med är Chebat et 

al. (2007) som även han framhåller ljud som ett verktyg att stimulera för att förstärka det budskap 

som skall förmedlas till konsumenterna. Milliman (1982) som genomfört några av de första 

experimenten gällande stimulering med hjälp av musik påpekar hur tempot påverkar konsumentens 

beteende i upplevelserummet och hur det bör anpassas efter ändamålet. Yalch och Spangenberg 

(1990) menar i sin tur att musik också kan påverka hur lång tid konsumenten väljer att spendera i 

upplevelserummet något som sägs påverka hur mycket pengar de spenderar (Hultén et al., 2011).  

 

Det skrivs också om hur ickemusikaliska ljud, det vill säga ljud skapade för att väcka passande 

associationer i ett företags upplevelserum kan påverka konsumentens köpbeteende än mer än 

musikaliska ljud (Nordfält, 2007). Guéguen, Jacob, Lourel och Le Guellec (2007) pekar då på 

komplexiteten kring att använda musik som är en komplex attribut framförallt när det används i 

form av speciella slingor av musik. Detta är något Nordfält (2007) är medveten om och skriver trots 

sitt resonemang att ingen musik ibland är den bästa musiken. Ett exempel på en sådan situation där 

musiken är missanpassad tar Soar upp i sin artikel från 2009 vilket presenteras nedan; 

 

En försäljare i Storbritannien använde sig av opera i sina butiker, något som istället för ett positivt 

slut resulterade i stora kostnader för säljaren.  Anledningen kan ha varit att denna genre ofta 

associeras med olyckliga slut vilket därmed påverkade konsumenten negativt.   

 

Hon vill med detta exempel visa på vikten av att rätt ljud används i rätt miljö för att generera det 

utfall som önskas. Anledningen till att användningsområden bör vara noga genomtänkt är den starka 

kopplingen mellan hörselsinnet och människans känslor (Lindström, 2005a). Hultén et al. (2011) 

menar att människan som dagligen kommer i kontakt med en mängd ljud till viss del lever i 

symbios med dessa. Psykologiska processer gör dock att konsumenten aktivt kan välja att ignorera 

vissa ljud medan andra faller bort naturligt vilket kallas selektiv hörsel. Detta begrepp rör hur 

hjärnan sållar bort oväsentliga ljud samtidigt som den förstärker ljud av relevans vilka kan variera 

under tid beroende på en individs intresse eller efterfrågan (Fredrickson et al., 2003). 

 

Utrymmen och funktionalitet 

Layout (vilket innefattar stimulering av synsinnet) 

En människans öga är uppdelat i två delar: ena delen skapar bilden av vad ögat ser medan den andra 

formar bilden till en signal som skickas vidare till hjärnan (Fredrickson et al., 2003). Synsinnet är 

bland sinne av människans fem som innefattar flest sinnesceller, hela två tredjedelar och det som 

människan förlitar sig på mest vid insamling av information från omgivningen (Hultén et al., 2008). 

Vid denna informationssamling är färg och ljus det som uppfattas först och först därefter ser ögat 

vad det rör sig om för objekt eller text (Nordfält 2007). Stimulering med hjälp av färg är därför 

många gånger en avgörande faktor för tillfredsställelse men det innebär inte alltid att två individer 

identifierar en färg på samma vis. Hur färger definieras har istället att göra med de egna 

preferenserna och erfarenheter en individ har av färger. Det finns dock ett par allmänna 

igenkänningsfaktorer för vilka färger som bevisats kunna förstärka budskap beroende på ändamål 

(Lindström 2005a). 
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Mossberg (2003) skriver att studier kring färger och dess påverkan hittills mest har varit fokuserad 

på reklam och förpackningar men enligt Nordfält (2007) har dess påverkan nu också börjat 

undersökas i företags fysiska omgivningar. Sådan forskning har fastställt att olika färger påverkar 

människors beteenden och frambringar olika känslor som framförallt butiker har kunnat använda 

sig av vid utformning av sitt upplevelserum (Soars, 2009). Belizzi och Hite (1992) skriver att 

färgerna blå och röd står på olika sidor av färgspektrumet och därmed har annorlunda effekter på 

människor, blå anses förmedla en lugnare känsla medan röd är en mer upphetsande färg. Hultén et 

al. (2011) trycker dock på vikten att förstå att färger har olika betydelse i olika kulturer vilket 

företag inte får glömma när de använder färger i sin kommunikation. Mossberg (2003) menar att 

färg inte ensamt påverkar konsumenten positivt eller negativt utan det handlar om hur de 

tillsammans med belysning förstärker en känsla.  
 

Utformandet av butiker eller byggnader har fått allt större betydelse då de marknadsför företaget 

samt deras budskap samtidigt som det genom den fysiska omgivningen skapar en upplevelse 

(Mossberg, 2003). Nordfält (2007) lyfter på flera ställen fram hur butiker idag taktiskt planerar sin 

layout i ett försök att styra kunder att följa en osynlig väg och på så vis kunna planera hur produkter 

ska placeras i butik utifrån den exponering de kräver. 

 

Inredning (innefattar känselsinnet men också synsinnet) 

Människans känselsinne innefattar fysisk kontakt som tryck mot huden och skickar signaler till 

hjärnan med information rörande omvärldens uppbyggnad (Goldstein, 2008). Hultén et al. (2008) 

kallar därför detta sinne för det tredimensionella sinnet eftersom det har förmågan att samla en 

mängd information om djup och konturer som andra sinnen, däribland ögat, ibland missar.   

 

Mossberg (2003) skriver att känselsinnets förmåga att bedöma fysiska föremål påverkar 

upplevelserummets uppfattade bekvämlighet medan Nordfält (2007) också trycker på att inredning 

kan bidra till att förenkla kommunikationen av ett företags koncept eller värderingar. Vidare menar 

han att olika material kommunicerar Hultén et al. (2008) menar att olika material påverkar sitt en 

viss sinnestämning genom att de kan förmedla en viss känsla. Detta ger Soars (2009) exempel på då 

hon talar om hur bord av trä ofta används för att exponera produkter. Hon menar att det har visat sig 

öka konsumentens vilja att vidröra produkterna jämfört med om de varit placerade på ett bord av 

glas.  Fördelen med att konsumenten vill ta på företagets produkter är att det i sin tur oftare leder till 

köp (Hultén et al., 2011).  

 

 

Tecken, Symboler och artefakter 
 

Text och symboler är idag ett företags framsida och det som skapar den första uppfattningen om ett 

företag som i sin tur medverkar till att skapa en sinnesupplevelse (Hultén et al. 2011). Lindström 

(2005a) håller med och förklarar att synsinnet hittills har stått för 83 % av all sinnesstimulering 

inom marknadsföring och resterande 17 % av de övriga sinnena. Denna stimulering innefattar 

logotyper, annonser och reklamfilmer och har gått ut på att konsumenten genom synen skall få en 

upplevelse av ett företag och dess erbjudande. Han menar att den främsta anledningen till varför 

detta sinne har ägnats mest fokus är att det anses vara det starkaste sinnet och att dess stimuli är det 

som många människor reagerar först på. Den växande marknaden som ständigt fylls på med nya 

produkter inom samma kategori har dock inneburit att företag måste komplettera denna sortens 

marknadsföring med ytterligare stimuli (Hultén et al., 2008), något som redogjorts tidigare i detta 

kapitel. 
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3.2.2 Holistisk omgivning (block 2) 

 

Uppfattat upplevelserum 

En av de första som skrev om företags fysiska omgivningar som ett upplevelserum var Bitnér 

(1992) då hon beskriver det som servicescape. Mossberg (2003) skriver senare med sin översättning 

från servicescape till upplevelserum att upplevelserummet är hur en person uppfattar sin fysiska 

omgivning och inkluderar inredning och atmosfär. Vidare menar hon att det är individuella 

preferenser som bestämmer hur varje individ uppfattar upplevelserummet och vad en person kan 

uppfatta som negativt kan av nästa ses som positivt. Intryck som kunden får av företag genom deras 

upplevelserum kan hjälpa dem att placera företaget på en speciell i konsumentens medvetande. Hur 

företag i sin tur väljer att utforma sitt upplevelserum bör ta olika form beroende på deras koncept. 

Pine och Gilmore (1999) som också skrivit mycket kring upplevelser anser att samhället idag är en 

upplevelsekonomi då konsumenten inte längre enbart söker efter en produkt med enbart dess 

funktionella attribut och servicerelaterade fördelar utan att de allt mer vill konsumera det som 

påverkar deras känslor. Många företag fokuserar sin marknadsföring enbart på deras kärnprodukt, 

restauranger betonar mat och drycken som konsumenten kan förtära på plats trots att andra faktorer 

visat sig vara till större värde för konsumenten (Mossberg, 2003). 

Nedan följer den betydelse som upplevelserummet kan ha för företag; 

Agera visuell metafor för vad företaget erbjuder både före, under och efter besöket 

En kund kan inte se en tjänst i förväg och letar därför istället bevis under sitt besök som stärker 

känslan av helheten av konceptet. Upplevelserummets skapar alltså förutsättningen för hur kunden 

skall känna inför tjänsten innan den är utförd medan den givetvis skapar en betydelse för 

uppfattningen av tjänsten både under och efteråt. 

Positioneringsverktyg 

Företag kan använda sig av sinnesupplevelsen för att positionera sig på marknaden och sticka ut 

jämfört med sina konkurrenter. 

Utformas så att det attraherar och lockar det intressanta kundsegmentet 

För att skapa ett upplevelserum som passar det utvalda kundsegment måste företag betrakta vad 

konsumenten uppskattar i form av exempelvis musik, teknisk utveckling och parkering. 

Underlätta eller försvåra för personal och kunder att utföra respektive aktiviteter 

Beroende på hur upplevelserummet är utformat medför det olika fördelar eller nackdelar för de som 

verkar inom det. 

Påverka känslor och beteende hos personal och kunder 

Hur upplevelserummet utformas med hjälp av olika stimuli påverkar också personal och 

konsumenters sinnesupplevelse och bör därför ägnas noga eftertanke. 

(Mossberg, 2003). 
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3.2.3 Beteende (block 3) 

 

Detta innefattar hur konsumenten beter sig till följd av de stimuli som hon eller han utsatts för i 

mötet med företaget i dess fysiska omgivning. Det vill säga bland annat huruvida de väljer att 

stanna längre, väljer att inte återkomma eller spendera mer pengar än planerat. Även den sociala 

interaktionen mellan konsument och anställd är en faktor som påverkar upplevelserummet och inte 

minst ser konsumenten på företagets personal som representanter för företaget (Mossberg, 2003).  

 

Individuella beteenden 
 
Människor reagerar olika vid stimulering av olika kombinationer av sinnena något som Hultén et al. 

(2008) och Nordfält (2007) är överens om. De ser båda tydliga skillnader på kunders beteenden 

omgivningens olika egenskaper förändras. Forskning kring stimulering av hörselsinnet beskrevs 

ovan där det konstaterats att konsumenten spenderade längre tid när det spelades lugn musik 

framför fartfylld i butiken eftersom de blev mer avslappnade och således gick med ett långsammare 

tempo genom butiken och därigenom köpte mer (Milliman, 1982) . Nordfält (2007) lägger till att 

musik kan variera i smak beroende på kön, det har visat sig att kvinnor föredrar lugn musik och 

män snabbare och därför blir tillämpningen komplex. Vilken ljudnivå som passar i ett 

upplevelserum menar i sin tur Mossberg (2003) varierar på i vilket upplevelserum konsumenten 

befinner sig i. Till exempel uppfattas ofta musiken på en hårdrockskonsert eller ett stort 

sportevenemang som positiv om den är hög eftersom den förmedlar en bra stämning medan samma 

ljudnivå på ett bibliotek inte alls skulle framstå som lika positivt. 

 

Enligt Nordfält (2007) varierar uppskattningen av ljus och färger precis som ljud på vilket 

upplevelserum det ska bidra till. Färger kan påverka konsumentens beteende beroende på vilka 

känslor de framkallar, till exempel ha röd en varm upphetsande effekt medan blå får människan att 

känna lugn och harmoni (ibid.). Detta kan beskrivas med hjälp av ett experiment som undersökte 

olika färgers effekter på människan och dess beteende, det visade sig att blodtrycket ökade vid röda 

färger och sjönk vid blå. Svag belysning i sin tur uppfattas ofta som lugn och avslappnande medan 

starkt ljus blir raka motsatsen Hultén et al. (2008). Färger kan också påverka konsumenten till att 

köpa ett företags dyrare varor om de används i upplevelserummet, Belizzi och Hite (1992) menar att 

konsumenten val kan påverkas av färgen i butiken. I deras experiment köpte hälften av 

konsumenterna en dyr tv i den blåa miljön jämfört med den röda miljön som där endast en femtedel 

köpte samma tv.  

 

Hur temperatur påverkar konsumenten i upplevelserummet skriver Bitnér (1992) om i sin artikel 

och menar att det finns ett samband mellan känselsinnets uppfattning av temperatur och hur lång tid 

en konsument väljer att befinna sig i där. Är atmosfären för varm eller kall kan den uppfattas som 

ansträngande vilket leder till att konsumenten väljer att lämna butiken hastigare än planerat men 

också att en behaglig känsla innebär att längre tid ägnas åt besöket. Nordfält (2007) har tidigare 

presenterats som en forskare som hävdar att denna aspekt påverkar hur mycket företaget säljer 

under konsumentens besök i upplevelserummet och därför bör företag sträva efter att få kunden att 

stanna längre. Forskaren Mossberg (2003) menar i sin tur att det är viktigare för företag att tänka på 

detta då de arbetar med upplevelserum där besöket ofta är längre, till exempel en hotellvistelse 

eftersom det annars kan påverka upplevelsen negativt. 

 

Även rätt doft på rätt plats kan även det ha stor betydelse och påverka köpbeteende då en passande 

doft, som faller inom allmän acceptans ofta tillfredsställer en kund omedvetet och följden blir att 

hon eller han gärna dröjer sig kvar i upplevelserummet eftersom det upplevs tilltalande (Hultén et 

al., 2008). Soars (2009) skriver om doft som en känslig variabel att använda sig av inom 

sinnesmarknadsföring eftersom den för att generera ett perfekt utslag bland konsumenter bör vara 
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perfekt anpassad vilket är svårt och kräver mycket arbete. Nedan följer ett exempel från Hultén et 

al. (2022) över en sådan situation; 

 

I en butik placerades två olika dofter ut, vanilj på damavdelningen och honung på herr. Resultatet 

efter genomförd testperiod blev att försäljningen nästan fördubblades på respektive avdelning men 

när de två dofterna bytte plats sjönk däremot försäljningen till under genomsnittet en vanlig dag 

utan doftstimuli.  

 

Sociala interaktioner 
 

Det är enligt Lindström (2010) när personal och konsument möts under servicemöten som företag 

har chansen att förvandla mötet till en upplevelse. Med anledning av detta blir företagets anställda 

en stor del av upplevelserummet (Gunnarsson & Blohm, 2002) eftersom de påverkar varandra efter 

hur det interagerar (Mossberg, 2003). Därför bör företag tänka på är att när en konsument besöker 

ett företag ser han eller hon samtliga som arbetar där som representanter av företaget och dess 

värderingar (Gunnarsson & Blohm, 2002).  Mossberg (2003) menar att personals språkbruk och 

humör därmed är en viktig aspekt att tänka på eftersom det både kan hjälpa och stjälpa ett företag 

samt deras upplevelserum. Ibland räcker detta möte för att konsumenten ska forma sig en 

uppfattning om företaget och sin upplevelse, något som innebär att företaget tidigt kan få en negativ 

utvärdering (Gunnarson & Blohm, 2002). 
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4. Empiri  

Empirikapitlet inleds med en ingående företagspresentation samt en beskrivning av 

intervjupersonerna på de undersökta företagen. Efter det är det empiriska materialet indelat efter 

vår tolkning av modellen ramverket och presenteras block efter block. 

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 ICA Kvantum Varberg 

 

Butiken ligger i Varbergs centrum och drivs av den lokala profilen Magnus Andersson och hans fyra 

partners. Tillsammans med sina cirka 160 medarbetare ansvarar de för den välsorterade butiken 

med hela 22 000 artiklar som idag omsätter cirka 232 miljoner. Butiken har ett stort fokus på 

färskvaror och delikatesser utöver det torra sortimentet. Här finns en manuell delikatessdisk med 

alla de möjliga ostar, skinkor och mat lagad från det egna köket samt ett eget bageri med färskt bröd 

och bakverk. I butiken finns även Kronans Fisk som erbjuder färsk fisk, skaldjur och färdigmat 

samt den manuella köttdisken som drivs av det lokala företaget Årnäs kött. Idag omsätter butiken 

cirka 232 miljoner svenska kronor.  

Intervjuobjekt 

Intervjun genomfördes med två av företagets fem delägare, personal- och marknadsföringschef 

Björn Lundh som med sina 39 år har arbetat inom företaget i 18 år varav sex år som delägare. 

Victor Andersson, 22 år har arbetat sig uppåt i företaget sedan barnsben och är idag 

ställföreträdande butikschef samt försäljningschef för kassa. Han är med under intervjun då han 

idag även fått allt större ansvar för det praktiska arbetet med att kommunicera företagets profil.  

 

4.1.2 Hotell Tylösand 

 

På Tylösands strand, en 7 kilometer lång fantastisk plats för alla sinnen, finner du norra Europas 

största spa- och konferensanläggning med anor från 1906. Hotellet ägs av affärsmannen Björn 

Nordstrand och popartisten Per Gessle och är designat för konferenser i alla storlekar, rekreation, 

nöjen och konstupplevelser.  Här finns 227 bekväma rum och 29 konferenslokaler i varierande 

storlek och en kongresshall med fantastisk havsutsikt och plats för upp till 700 personer.  Gästerna 

kan njuta av havet, sanden, tallarna, ljuset och de allra vackraste färgerna i fantastiska miljöer.  

Intervjuobjekt 

Andrea Hanne är 34 år och har arbetat som marknadskoordinator på Hotel Tylösand sedan februari 

2012. Hon är utbildad inom ledarskap och turism och har arbetat i en mängd olika branscher med 

både marknad och försäljning. Andreas tror att hennes många olika jobb som säljare är till stor hjälp 

i hennes arbete med marknadsföring då det bidragit med en annan förståelse för marknadsföring och 

att kan se saker ur kundens perspektiv. Trots att hon har rest mycket har Halmstad alltid tilltalat och 

när möjligheten om jobb på Hotel Tylösand öppnades upp tog hon chansen. 
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4.1.3 Pio Country Club 

 

Konceptet startades 2007 av den erfarne kocken Niclas Robertsson efter många år på resande fot 

som kock i jakt på nya smakupplevelser. På Pio Country Club arbetar de med en helhetsupplevelse 

där gästen skall känna sig som hemma, omhändertagen, avslappnad. De försöker förmedla en 

sinnesstämning i hela hotellet som präglas av välbehag. I restaurangen arbetas det med de bästa 

råvarorna från olika delar av världen som riktigt bra kött från Argentina som är ägaren Niclas 

favorit, varvat med kött från den lokala köttbonden och ekologiska grönsaker från den egna 

trädgården. Det som genomsyrar är att det ska vara råvaror av högst klass och gärna biodynamiskt 

odlat. 

 

Intervjuobjekt 

Niclas Robertsson, 46 år och ägare av Pio Country Club är en man som älskar god mat och möten 

med människor. Efter att ha arbetat största delen av sitt liv inom restaurangbranschen och rest en hel 

del var det under hans tid i New York som det verkligen tog fart. 1995 startade han restaurangen Pio 

& Co i Halmstad och 2007 startade hans senaste koncept, Pio Country Club. Niklas har en stor 

passion för köket och gör allt för att sina gäster skall känna sig välkomna och omhändertagna både 

på hotellet samt restaurangen. 

4.1.4 Wonder Varberg 

 

Wonder är livsstilsbutiken i Varberg som grundades 1986 av makarna Pernilla och Jens Bergqvist 

samt Pernillas pappa Bengt. Här säljs varumärken som Filippa K, Honky Dory, Odd Molly, NN07, 

Morris, Hugo Boss, Met Jeans, Lubiam men även inredningsdetaljer från märken som Voluspa, Day 

Home och Yankee Candle.  Idag arbetar även dottern Matilda i butiken och frilansande inredaren 

Mia samt någon extraanställd under sommarmånaderna då trycket i butiken ökar. Butiken riktar sig 

till den modemedvetna mannen eller kvinnan som har smak för kvalitet och vill njuta av shopping i 

en härlig miljö.  

 

Intervjuobjekt  

 

Intervjun på Wonder genomfördes från början med både Pernilla och Jens närvarande men eftersom 

de själva driver butiken och intervjun genomfördes dagtid var Pernilla inte med under hela intervjun 

utan fick då och då ta hand om deras kunder. Pernilla är 45 år och Jens 47 år, de berättar att de inte 

har någon högre utbildning som många idag har utan att de istället har lång säljerfarenhet vilket har 

varit deras utbildning. En stor del i deras liv och passion som butiksinnehavare är att resa och finna 

inspiration att ta med sig hem till butiken och Varberg.  
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4.2 Fysiska omgivningsdimensioner (block 1) 

 

ICA Kvantum Varberg 

 

Atmosfäriska förhållanden  

När samtalet med Björn och Victor inleds lyfter de fram hur stort de tycker att ämnet 

sinnesmarknadsföring är och hur relativt lite de arbetar med stimulering av samtliga fem sinnen 

idag. Björn är dock inte helt omedveten om vilka möjligheter sinnesstimulering innebär då ICA-

koncernen numera har en anställd konsult vid namn Johan Swahn som arbetar med att undersöka 

hur sensoriskt språk kan påverka människors relationer till matvaruprodukter. För Kvantum 

Varbergs del handlar sinnesstimuleringen idag främst om att stimulera kundens synsinne i form av 

rätt belysning i butiken, färger som harmoniserar men också att genom att bryta av med färg. Detta 

för att varorna ska se så säljande ut som möjligt. Där kommer belysning in vilket Björn lyfter fram 

som något otroligt viktigt i deras butiksmiljö. Han förklarar att de använder sig av både 

allmänbelysning och spotlights med varma ljuskällor för att förstärka till exempel den där solmogna 

färgen på tomaterna. Han påpekar dock att beslut kring belysningen inte fattas utifrån någon teori 

utan att det är helt utefter vad delägarna själva uppfattar skapar den rätta känslan.  

 

Vad gäller övrig stimulering är ljud näst i tur på av de som Kvantum Varberg lägger mest fokus på 

enligt Björn och Victor men då inte främst i själva upplevelserummet utan snarare inför. Det handlar 

om radioreklam som ska hjälpa butiken att profilera sig som den plats i Varberg där kunden 

upplever mer mat. Den används som en uppbyggnad till den upplevelse som de önskar att kunden 

ska ta del av i deras butik och är framtagen tillsammans med en studio i Helsingborg. Texten har de 

själva arbetat fram för att den ska passa deras profil men de har valt att använda en professionell 

röst för att undvika ett pinsamt hemmafabrikat vilket de båda är helst vill undvika. När det kommer 

till ljud i det fysiska upplevelserummet berättar Victor att de har tittat på möjligheterna med att 

ljudsätta men att det skulle medföra en väldigt stor kostnad för företaget till följd av de stimavgifter 

som existerar.  

Näst i tur av stimulering ser de smak- och luktsinnet. Den enda stimuleringen av luktsinnet som de 

har idag är den doft som de olika avdelningarna i sin enkelhet bidrar med; i entrén möts kunden av 

doften från färska snittblommor för att därefter komma över till frukt- och grönsaksavdelningen 

som i sin tur leder till bageriet med doften av nybakat som skapar en härlig känsla i butiken och så 

vidare. I övrigt har de inte någon planerad stimulering av just luktsinnet mer än möjligtvis de 

gånger då butikens demokök används för att erbjuda smakprover vilka i sin tur också genererar en 

doft av det som bjuds. Utöver smakprover från något av de två demoköken erbjuds dagligen ett par 

”tysta-demos” runt om i butiken. Dessa förklarar Björn som bland annat de fruktfat som finns på 

frukt och grönt, de provsmakningar som presenteras i charken eller bitarna av kaffebröd som 

serveras vid butikens kaffemaskin där kunder kan ta sig en kopp i väntan på sin tur i till exempel 

charken. Det är här som Björn tror att det finns mycket att utveckla kring stimulering av detta sinne 

och menar att det är vad Kvantum Varberg idag försöker arbeta mest med för att förbättra. Han 

säger dock att det är svårt då många leverantörer än idag gärna bjuder i form av tapas. 

 

”Helst vill man ju hela tiden vilja stå och brassa käk, det är ju det roligaste” 

 

Det sinne som både Björn och Victor har svårast att ta sig an är känselsinnet, i deras butik handlar 

det mest om att se till att temperaturen är rätt på butikens olika avdelningar för att respektive vara 

ska hålla sig i gott skick. I övrigt tänker de mest på känsel som den möjlighet kunden har att ta på 

deras varor vilket kommer på gott och ont. Självklart är det viktigt att kunden ska kunna känna att 

den här varan den känns bra men samtidigt gillar ingen butik när det kläms och känns för mycket 

eftersom det innebär att till exempel den frukten som inte köps med tiden kommer i allt sämre 

skick.  



 

 

 

28   

 

 

Utrymmen och funktionalitet  

Björn berättar att när det kommer till inredningen är det ICA Kvantum Varberg själva som utformar 

sin butik med allt i från val av hur kylar, montrar ska se ut till hur varor ska presenteras.  Här tänker 

de på att val av färger och träslag på butiksinredningen bör harmonisera med den profil företaget 

vill förmedla för att bidra till helheten. Det är här de har chansen att sticka ut menar han, att skilja 

sig från övriga konkurrenter, något Kvantum Varberg arbetar hårt för. Han lyfter även fram deras 

många olika manuella och tillverkande avdelningar som starka tillgångar. Bageriet som idag är 

störst i stan, den nya manuella köttdisken i samarbete med Årnäs kött, fiskhandeln som Kronans 

Fisk driver i butiken och inte minst butikens egna chark som Björn lyfter fram som butikens hjärta. 

Här kan kunden finna alla möjliga delikatesser från världens hörn liksom det egna köket.  

Vad gäller övrig inredning ser det ut ungefär som andra butiker, det finns någon sittplats här och där 

men det är egentligen mer för att äldre skall kunna slå sig ner om de skulle behöva än att det är en 

genomtänkt del i butikens inredning. Däremot genomfördes stora förändringar under ett par år då 

butiken helt gjorde om för att förbättra butikens omlopp. Björn berättar att de tror att det säkerligen 

finns en hel del förbättringar som de skulle kunna göra och refererar till den kända forskaren inom 

butiksinredning, Nordfält men att det finns andra saker som ska fulländas först.  

 

Tecken, symboler och artefakter  

Björn berättar om hur ICA har olika koncept och vad det innebär, att det finns en övergripande 

profil och därefter underbutiker där bland annat Kvantum existerar. Han förklarar att det för de cirka 

115-116 Kvantumbutikerna i Sverige finns gemensamma nämnare för hur profilen vilket kan 

kännas igen på logotyp och typsnitt som ofta är de samma liksom till viss del färger vilket känns 

igen främst i tryckt material för Kvantumprofilen. Björn fortsätter med att berätta att när det 

kommer till den lokala profilen är det ledningsgruppen själva som väljer hur butiken ska förmedlas i 

till exempel dagstidning eller andra utskick.  

 

 

Hotel Tylösand 

 

Atmosfäriska förhållanden 

Hotel Tylösands generella inställning till sinnesmarknadsföring och stimulering av sinnena är att de 

inte värderar nått högre än något annat. De tänker kring en helhetsupplevelse och försöker så gott de 

kan tänka på samtliga sinnen. De har ingen uttalad strategi när det gäller stimulering utan allt de gör 

är egentligen baserat på andra faktorer. Andrea berättar att de hela tiden utgår ifrån ett 

kundperspektiv och försöker tänka på vad sina gäster vill ha. 

 

När vi går igenom de olika sinnena menar Andrea återigen att det är svårt att värderas betydelse i 

förhållande till varandra. Alla måste samspela för att det ska uppfattas på bästa sätt. Hotellet har 

många olika delar under samma tak. De har en spa-avdelning där det är på ett sätt, en nattklubb där 

det givetvis är på ett annat sätt. De försöker dock stimulera samtliga sinnen genom att kunna 

erbjuda dessa olika delar på hotellet. 

 

Andrea pratar om att ljud är en del de jobbar med i hotellet och på olika sätt. De har en typ av musik 

inne i spa-avdelningen medan i hotellets korridorer blir gästen matad med gamla alster från den 

världsberömde ägaren Per Gessle. Just ljudet är en intressant detalj då de genom den kan stärka den 

känslan de vill förmedla. Att de har den typen av ägare är något de vill ska genomsyra hela hotellet 

och musiken är nog kanske det främsta sättet de gör det på. När det gäller smaksinnet har de en 

väldigt fin restaurang där de levererar all typ av mat av högsta kvalitet. Andrea anser att mat är en 

av de absolut viktigaste delarna under en konferens, speciellt om dem bor på hotellet en hel vecka. 
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Lukten är ett sinne de inte jobbar speciellt mycket med överlag. De ser givetvis till att de luktar 

nybakt bröd i restaurangen på morgonen och i spa-avdelningen kan de använda olika typer av dofter 

under vissa speciella behandlingar. Sett till hela hotellet har de dock inte någon speciellt uttänkt 

strategi i att försöka stimulera luktsinnet mer än naturligt. Det vill säga att de inte har några 

speciella tankar kring en viss doft i hotellrummet som skall förmedla något speciellt utan de mesta 

sköter sig naturligt. 

 

Känselsinnet berör främst spa-avdelningen på hotellet där de har många olika slags behandlingar, 

träningsmöjligheter och liknande som stimulerar sinnet. Ser vi till helheten av hotellet har de jobbat 

mest med att det är just den avdelningen som skall ta hand om det sinnet och i övriga delar har de 

ingen speciell tanke bakom just detta sinne. 

 

Utrymmen/Funktionalitet 

Andrea berättar att ledningen har satt upp ett par riktlinjer för vad som gäller för utformningen av 

hotellet men att det samtidigt finns utrymme för att tillsammans forma hotellet. En del som dock 

alltid är återkommande är inspirationen från Per Gessle. Det hänger gamla gitarrer på väggarna, 

album och skivomslag i vissa rum, korridorerna pryds av videoskärmar med gamla musikvideor och 

en del konferensrum är döpta och inredda efter Gessles musikaliska historia. Vad gäller möblering 

har de olika hotellrummen utformats utifrån vad de tror att gästerna uppskattar vilket då mest 

handlar om att de arbetar utifrån sin magkänsla. I övrigt finns det vissa rum som konferenssalar som 

har fått olika teman där inredning tillsammans med musik är noga uttänk för att förhöja 

upplevelsen.  

 

 

Tecken, Symboler och Artefakter 

Under denna del kommer Andrea in på att de har ett helhetstänk för hotellet genom att erbjuda olika 

delar under samma tak. De har olika typer av dekor beroende på vilken del av hotellet det är. När 

det gäller symboler och skyltar har de givetvis en tanke bakom utformningen men Andrea tror inte 

de har några tankar om sinnesmarknadsföring som ligger bakom det. Hur deras skyltar ser ut är 

framtaget efter andra premisser än att stimulera ett speciellt sinne hos gästen. 

 

Pio Country Club 

 

Atmosfäriska förhållanden 

Niclas menar att helheten är i fokus på Pio Country Club och de försöker tillfredsställa samtliga 

sinnen. Han menar att de hör ihop och att det är svårt att välja ut ett specifikt sinne som är viktigare 

än det andra. Dofter är en viktig del i deras koncept och att det ska ge en känsla av att de är fräscht 

det dem gör. För att stimulera luktsinnet har de därför ett eget bageri så det alltid ska lukta nybakat 

på morgonen. Detta för att gästerna ska bli extra hungriga förstås men även för att de ska få en 

”hemma hos”-känsla som de försöker uppnå. Niclas säger även att de jobbar mycket med färska 

blommor för att skapa en god doft i området kring anläggningen. 

 

När det gäller ljud och musik har de en väldigt uttalad strategi och de väljer med omsorg vilken 

musik som skall spelas i restaurangen. De har en spellista för frukosten, en för afternoon tea och en 

tredje för middagen. Dessa spellistor kan även ändras och anpassas efter gästernas önskemål. Ibland 

har de större sällskap från ett och samma ställe och då kan de anpassa musiken lite just efter dem 

som är där. Niclas betonar dock att de är dem själva som väljer vad som skall spelas och att det ska 

passa in i hela deras koncept och förmedla den sinnesstämning de vill förmedla.  

 

Med ljud i allmänhet arbetar de främst med att ta bort missljud. Hotellet ligger nära en stor väg och 

för att gästerna inte ska störas av motorljud har de därför byggt plank ut mot vägen så de inte ska 
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synas några bilar. De har sedan byggt in ett vattenfall i berget på baksidan av hotellet som gör att 

det porlar vatten rinnandes där och det ljudet överröstar då motorljudet. På framsidan har de även 

små vattendammar som motverkar motorljuden. Det är alltså ett medvetet val att skapa dessa ljud, 

dock med bakgrunden att överrösta ett annat. 

 

Utrymmen/Funktionalitet 

När det gäller inredningen på hotellet och restaurangen har de verkligen ansträngt sig. I ingången 

till hotellet är det verkligen som att komma hem till någon. Med familjefoton i hallen, utlagda 

mattor ger gästen verkligen en känsla av att stå i någons hall, inte en vanlig hotellfoajé. 

Restaurangen känns inte som en restaurang utan mer som ett vardagsrum. Hotellrummen ligger 

sedan på övervåningen och de har fjorton olika rum. Alla designade på sitt egna sätt och alla 

rummen heter olika saker. De har skapat dessa för att kunna erbjuda olika typer av rum beroende på 

vad som passar gästen bäst. Restaurangen har även skjutdörrar ut till baksidan där de har en stor 

altan, en stor damm med guldfiskar i samt vattenfallet som rinner ner för berget vid sidan. En annan 

detalj är att de ligger böcker runt omkring där med en väldigt personlig touch. Det förstärker 

känslan av att de är någons privata böcker som någon glömt där. 

 

Sofforna i hotellet är designade av Niclas fru och är väldigt uppskattade av gästerna. Det är även 

hon som designat alla rummen på egen hand. 

 

Tecken, Symboler och Artefakter 

När det gäller stilen har de egentligen ingen direkt stil för hela hotellet. Niclas säger att de 

viktigaste är att de passar in i omgivningen. I hotellet har de dock olika stilar som vi nämnde innan 

med de fjorton olika rummen. Samt att de har ett tema på menyn som är Argentina och ska 

genomsyra hela restaurangen egentligen. De kombinerar alltså flera olika stilar på en liten nivå 

medan helheten skall förmedlas som en enhet och skapa en ”hemma hos”-känsla. 

 

Wonder 

 

Atmosfäriska förhållanden  

Jens berättar att Wonder arbetar mest med att stimulera synsinnet men att hur de försöker stimulera 

sinnena bygger inte på statistiska fakta utan snarare på vad Jens och Pernilla tycker passar in i deras 

butik. Mycket av inspirationen för hur de ska tillfredsställa ögat finner de på sina resor till bland 

annat, Milano, Berlin och New York. Det viktigaste enligt Jens är att deras varor exponeras på rätt 

sätt, han menar att allt handlar om hur varan syns. När det kommer till att stimulera med hjälp av 

olika färger är det väsentliga inte vilken färg som skapar vilken känsla utan hur alla färgerna 

samspelar för att skapa den där helheten som de hela tiden eftersträvar. Jens lyfter även fram 

belysningen i butiken och menar att hur varorna exponeras är värt att ägna en tanke även när det 

kommer till ljus. Han berättar att de i detta nu håller på att titta över den nuvarande belysningen för 

att förbättra den. Anledningen till att det får ta lite tid är den stora investeringskostnaden och det 

faktum att de innan de fattar ett beslut vill testa de olika ljuskällorna för att hitta rätt. Helst skulle de 

vilja byta till en varmare belysning som bygger på den mysiga känslan och även öka möjligheterna 

till punktbelysning av enstaka platser i butiken. För att öka den varma, lite mysigare känslan och 

sprida en härlig doft i butiken brukar de då och då tändas olika doftljus. Jens och Pernilla säger 

dock att de inte tänker strategiskt kring vilka dofter de vill ha i butiken utan att de tänder något av 

de doftljus som de säljer.  I butiken finns också en egen kaffebar med färskbryggt kaffe som skapar 

ett utspel av dofter i butiken. Pernilla säger att den mest är till för helhetskänslan och möjligheten 

att slå sig ned medan vännen botaniserar vidare i butiken. Däremot berättar Jens att det finns många 

klädvarumärken vars plagg mer eller mindre doftar, att till exempel Odd Molly ett tag hade ett och 

samma sköljmedel för hela sin kollektion. Det viktiga tycker Jens är att det inte blir för starka dofter 

i butiken som leder till en salig blandning utan att allt helst ska vara i liten skala.  
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När vi sedan går vidare in på butikens ljudsättning berättar Pernilla att de är väldigt medvetna om 

vilken musik de spelar och att de starkt tar avstånd från att spela kommersiella kanaler eller 

topplistor. Jens och Pernilla skapar sina egna listor och just nu är de fyllda med mycket 70-, 80- och 

90-tals jazz samt loungemusik. Inspirationen finner de på sina resor och förr om åren när musiken 

inte var så lättåtkomlig köpte de många skivor under sina resor till Köpenhamn, Paris etc. Det 

handlar alltså inte om vad någon annan tycker är rätt musik utan Pernilla tror att de själva med hjälp 

av att alltid vara öppen för ny inspiration finner den musik som passar in utan att ta hjälp utifrån. På 

frågan om Wonder har någon ljudprofil i till exempel radio för att profilera sig hos kunderna innan 

de gör ett besök svarar Jens nej och mycket av det beror på att de själva ofta tycker att sådan reklam 

blir fruktansvärt töntig. Han menar att det trots att många lyckas finns det alldeles för många 

skräckexempel och att om det ska göras ordentligt handlar det ofta om stora summor pengar som 

behövs läggas ner på produktionen. Radion är dessutom något som folk kan välja att stänga av och 

därför väljer de istället att arbeta med profileringen på plats i butiken eller på de sociala medier som 

de använder (egna bloggar och Facebook).  

 

Till slut kommer samtalet in på det sista sinnet, känsel vilket är det sinne som Jens och Pernilla 

aktivt påverkar mest. Vad gäller temperaturen är inte det något som har fått något stort fokus utan 

snarare inredningen som i sin tur fått mycket eftertanke. 

 

Utrymmen och funktionalitet 

Det är till följd av att helhetskänslan är viktig för Pernilla och Jens som stor vikt lagts på att skapa 

den rätta känslan med butikens inredning för att allt ska stämma överens med den harmoniska, 

intima och familjära känslan. Inredningen i sig är väldigt enkel och i trä vilket skapar en varmare 

känsla än vad till exempel glas hade gjort enligt vad Jens upplever. Ett praktiskt exempel är deras 

bardisk, en vit trädisk med mjuka svängda former som de fått hjälp att designa av en god vän. Den 

är precis vad Wonder är, härlig, mjuk och skön. För att komplettera butikens basinredning använder 

de sig ofta av olika spännande eller udda dekorationer. I butiken går det att finna allt från trälådor 

till gamla vagnhjul för att skapa den där helhetskänslan av en mysig och intim plats något som är 

återkommande i deras marknadsföring i lokala tidningar, Facebook-sida eller på deras blogg då de 

fotar plagg eller modeller tillsammans med olika rekvisita för att inte bli tråkiga.  

 

Efter att det samtalats kring den övergripande inredningen glider samtalet över på speglar och hur 

det finns olika speglar som manipulerar hur människans former ser ut till exempel att vissa speglar 

kan få en person att se smalare ut eller tvärtom. Jens säger då att de verkligen måste göra något åt 

sig spegel då den vid konstruktionen blev något böjd vilket istället resulterar i att den som speglar 

sig i den kan uppleva sig som större. Inte alls bra menar han utan vill att butiken ska ha en helt 

vanlig spegel som visar kunden utan manipulation åt något håll.  

 

Även om det är Jens och Pernilla som fattar beslut kring det mesta i butiken tar Jens upp att det 

självklart finns mycket bra hjälp att ta utifrån och att de någon gång haft till exempel Kicki Kardell 

(erkänd butiksinredare) på besök för att få en utomståendes kunniga syn på deras butik. Han menar 

att han ibland blir hemmablind och då kan det var bra med ett par andra ögon som kommer in och 

frågar varför de inte gjort si eller så. 

 

Tecken, symboler och artefakter  

Jens berättar att det tagit fram sin logotyp tillsammans med samma man som hjälpt dem att designa 

deras bardisk. En logotyp med ett formspråk som tydligt passar in i butikens helhetskoncept. Den 

används tillsammans med ett utvalt typsnitt i allt annonsmaterial och på butikens påsar för att sprida 

Wonders varumärke. 
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4.3 Holistisk omgivning (block 2) 

 

ICA Kvantum Varberg 

Björn och Victor tillsammans med de andra delägarna tänker hela tiden på helheten som de vill att 

butiken ska stå för. De vill med sin butik förmedla en personlig och trevlig atmosfär där kunden kan 

trivas, njuta av sina matinköp och känna sig välkommen. Björn förklarar att de för att skapa denna 

känsla genom att bygga en trängre och mysigare butik och förmedla en personligare känsla med sin 

service. Deras marknadsföring inför konsumentens besök i butiken försöker profilera företaget som 

en butik där det handlar om mycket mer än bara att följa inköpslistan, det handlar om 

matupplevelser. Framför allt är det något som de försöker förklara med den slogan de använder sig 

av; ”ICA Kvantum Varberg, upplev mer mat!”. 

Utöver det aktiva arbetet med att bygga denna helhet och profil är både Victor och Björn är väl 

medvetna om vikten av att deras butik är fräsch för att fullända kundens upplevelse. Därför har 

mycket energi lagts på att förbättra butiken genom åren och på olika sätt stimulera de mänskliga 

sinnena men samtidigt understryker de att det finns mycket mer att göra för att förbättra sitt 

upplevelserum. Än idag arbetar de hela tiden med att ständigt förnya butiken, flytta om efter 

säsonger och inte minst arbeta med hur och var varor exponeras. 

 

Hotel Tylösand 

Det är helheten som stor i fokus på Hotel Tylösand och därför menar Andrea att det är svårt att 

endast lägga fokus på ett sinne. De tänker istället utifrån att de vill att gästen ska känna lugn och en 

trygghet i deras upplevelserum då han eller hon befinner sig där. Till följd av detta har de hela tiden 

ett starkt kundfokus och allt de gör är utifrån vad de tror genererar dessa känslor hos kunden. För att 

skapa dessa känslor genomgående på hotellanläggningen lyfter Andrea fram att deras största arbete 

är att skapa en röd tråd som genomsyrar allt de gör. Allt detta arbete med att förbättra 

upplevelserummet är något som Andrea uttrycker på följande vis; 

 

”Det är jätteviktigt att inte tro att man är färdig, det här är ett arbete man aldrig blir färdig med” 

Pio Country Club 

 

Niclas beskriver Pio Country Club och dess upplevelserum som rogivande, lugnt och avslappnande. 

Han vill förmedla en ”hemma hos”-känsla till sina gäster. Han berättar att många av gästerna till en 

början kanske är lite spända när de kommer och inte riktigt är beredda på vad som väntar men efter 

ett tag brukar de komma in i rätt sinnesstämning. Precis den sinnesstämning som Niclas vill 

förmedla. Pios är väldigt medvetna om sitt upplevelserum då det är kärnan i deras verksamhet. 

Gästen ska få en så bra upplevelse som möjligt när de väl är på plats. Niclas har därför stor koll på 

hur de använder samtliga sinnen för att gästerna ska trivas så pass bra som möjligt. Han berättar 

vidare att de har ett utgångsläge när de bygger sitt upplevelserum och det är just att gästen ska 

känna sig som hemma hos någon, med betoning på hemma.  

 

”Vi vill inte att de ska känna sig som en gäst utan mer som en i familjen” 

 

Det är väldigt noga utstuderat av Pio att förmedla just den känslan direkt. Väl inne i hotellet och 

restaurangen är det verkligen som att gå omkring hemma hos dem i deras stora hus. Det är hall, 

vardagsrum samt övervåning. En väldigt enkel fast ändå genomtänkt stil och tillsammans skapar de 

helheten som Niclas beskriver är så viktig för dem. Niclas talar sedan om att när de utformar sitt 

upplevelserum går det efter en magkänsla och vad dem vill förmedla för sinnesstämning. Han 
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upplever inte att dem arbetar med speciella distinkta färger exempelvis utan de väljer de färger, 

blommor, osv. som de upplever passar bäst in i deras koncept. Han säger dock att de i framtiden är 

öppna för att ta del av information kring sinnesmarknadsföring och anpassa deras val, byggda på 

statistik. Han tror att de kommer att utvecklas en hel del över lag medan det endast är en liten del 

som faktiskt kommer att använda det i framtiden. Han är dock öppen för förslag när det gäller denna 

information och kan i framtiden mycket väl tänka sig att i framtiden fatta beslut utifrån sådan 

information. Så länge han håller ihop helheten och kan stå för det han förmedlar ser han inga 

bekymmer i det. 

 

Wonder 

”Kunden ska få en varm känsla i kroppen, trivas med en gång 

 och känna att här kan jag stanna en stund” 

 

Det Jens och Pernilla menar med ovanstående citat är att helhetsupplevelsen är något av det 

viktigaste och deras butik ska vara en intim och familjär plats där den röda tråden är otroligt viktig 

och hur de absolut inte vill balla ur. Även om de ska sälja kläder ska kunden inte komma in och se 

ett plagg utan komma in och se en helhet. I den ingår musiken, dofter, medarbetare och allt som 

syns och går att skapa en känsla av. De menar att på Wonder är det inte det där stela raka, avskalade 

utan det härliga, sköna och på tjejsidan lite romantiska som ska förmedlas. Inredningen i sig är inte 

romantisk men de arbetar med detaljer för att skapa känslan. Tar de bort alla kläder är det mest en 

vit grå yta menar Pernilla, istället försöker de liva upp den med färger, detaljer och självklart 

kläderna.  

Pernilla menar att det alltid finns en tanke bakom allt de för i butikens namn. Hon vill att kunden 

som kommer in till Wonder ska få den här varma känslan i kroppen och att musiken bidra till rätt 

sinnesstämning genom att vara ganska soft och så vidare. Kanske gillar inte alla kunder kläderna 

men de ska kunna komma in och känna att här kan jag vara en stund. Det ska kännas lite mer som 

att komma hem till någon. Så upplevelsen ska ju vara helheten naturligtvis, att konsumenter får en 

helhetsupplevelse med kläderna, med vår inredning. För att skapa denna miljö lägger framförallt 

Pernilla ner mycket tid på att göra om i butiken tillsammans med Mia som också arbetar där.  

”Folk tänker nog inte på hur mycket vi jobbar med det” 

 

Varje vecka försöker det att bygga en ny butik för att kunden ska få en nyhetskänsla även om 

varorna kanske är de samma i två månader samtidigt som butiken fortfarande håller samma röda 

tråd. Detta är något som de båda menar är viktigt för butikens upplevelserum men Jens tror att 

sinnesmarknadsföringen kan utveckla butiker på ett annat sätt och blir mäkta imponerad då han är 

utomlands och besöker butiker så som Abercrombie & Fitch eller Hollister som arbetar mycket med 

olika sätt att stimulera sinnena.  Många butiker idag menar han är alldeles för stela och ofta 

exponeras deras varor på samma sätt vecka efter vecka vilket han menar till slut innebär att kunden 

med största sannolikhet tröttnar.  Första intrycket är otroligt viktigt menar Jens, när kunden kommer 

in i en butik får de direkt en känsla som de sedan bär med sig därför är arbetet med både 

upplevelserummet och servicen från medarbetare en stor del i vardagen.  
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4.4 Beteende (block 3) 

 

ICA Kvantum Varberg 

Individuella beteenden 

När Björn och Victor pratar kring hur ICA Kvantum använder sig av sinnena i butiken talar de 

mycket om att skapa en helhetskänsla. Det finns dock fler faktorer som gör att de använder sig av 

delar som påverkar de olika sinnena bland annat det faktum att det många gånger kan påverka 

försäljningen positivt. Men något som de ännu inte valt att arbeta med är musik i butiken och inte 

då bara på grund av de höga kostnader som de nämnt tidigare utan Björn menar också att det är 

väldigt svårt att veta vilken musik som är bäst lämpad för butiken och framförallt svårigheten i att 

det råder delade meningar om vad som är bra musik. Något som de använder sig av är smakprover 

som de upplever har blivit mer och mer populärt bland kunderna. En av de positiva effekterna av 

detta är att det kan leda till merköp vilket även aktiviteter i demoköken visar. Utöver denna 

stimulering av smak- och luktsinnet arbetar de inte med någon strategi rörande detta sorts stimuli i 

sitt upplevelserum. Det som de där emot är väl medvetna om hur de kan påverka genom ren fakta är 

hur deras varor exponeras och det var en del som blev bättre när butiken gjordes om. Här pratar 

Björn om att en butik som bygger på vänstervarv tenderar att öka försäljningen och refererar till 

Nordfält som är en känd forskare inom butikshandel. Hyllekonomi är också något de använder för 

att påverka kunden genom synen och det handlar om att beroende på var en vara placeras och hur 

den exponeras påverkar det försäljningen. Slutligen säger Björn och Victor att det säkert finns 

många fler sätt att påverka kunden i butiken med hjälp av sinnesstimulering men att de aldrig vill ta 

det till att det handlar om ren manipulation.  

Sociala interaktioner  

Björn och Victor låter oss under mötet läsa ICA Kvantum Varbergs affärsidé, en väl tilltagen sådan 

erkänner de båda två. På många sätt kanske ouppnåelig men det gäller att sikta högt. En av de 

viktigaste punkterna är att de ska ge service över förväntan vilket är väldigt svårt menar de båda för 

vad är egentligen service över förväntan och som om inte det vore nog påpekar de hur olika kunder 

kan se på service på olika sätt.  

”Förväntan är alltid det man fick senast” 

Björn berättar därefter att varje kund i sin tur besöker butiken ungefär två-tre gånger i veckan vilket 

innebär 100-150 gånger per år och varje dag sak Kvantum Varberg ge service över förväntan. 

Därför lägger de stort fokus på att utbilda personalen med hjälp av ICA:s egna koncept 

charmoffensiven som går ut på att alla medarbetare ska försöka vara så trevlig som möjligt mot 

varje kund och på det viset hjälpas åt att vinna på medarbetar- och servicesidan.  

”God service är ett konkurrensmedel som är väldigt billigt för det är inte svårt att vara trevlig och 

det är inte dyrt att vara trevlig. Det gäller bara att anställa rätt personal” 

För att uppnå detta försöker personalen på Kvantum Varberg alltid vara hjälpsam och medarbetaren 

ska helst aldrig peka ut var en vara finns utan största möjliga mån personligen visa kunden. Något 

som de gör för att förenkla för kunden då det kanske inte alltid är lätt för dem att finna varan trots 

en fingervisning. Han gör en jämförelse mellan Kvantumbutiken och deras andra butik Hajen 

Stormarknad och menar att på Kvantum där är personalen mycket mer ”hej” med kunderna än på 

Hajen men det är också en sak som förväntas mer av butiken i centrum än stormarknaden som 

ligger en bit utanför centrala Varberg.  
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Hotel Tylösand 

Individuella Beteenden 

Andrea tar under intervjun hur viktigt det är att ha tydligt kundfokus. Hon menar på att deras tjänst 

är att se till att gästerna trivs hos dem och om de inte gör de har de misslyckats. Eftersom hotellet 

arbetar med flera olika delar vill de gärna förmedla helheten till alla gäster, oavsett vilken del de 

besöker. En gäst som är där på konferens ser dem gärna återkomma privat eller tvärtom. I samtalet 

är vi inne på hur de ser på sina gäster och Andrea menar att även fast de som besöker de redan har 

köpt tjänsten och endast är där för att njuta av upplevelsen jobbar de givetvis med merförsäljning på 

plats. De är en spännande balansgång när de skall bygga sitt upplevelserum och få gästen att dels 

känna sig trygga och avslappnade men även att de ska bli intresserade av att spendera mer pengar 

på plats.  

  

Sociala Interaktioner 

Deras främsta marknadsföringsvapen är vad de levererar på plats. Det är här de visar vad de står för 

och förmedlar känslan de vill och personalen har en viktig del i det hela. Eftersom Hotel Tylösand 

placerar kunden i centrum så är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på hur kunderna upplever 

hotellet. Andrea poängtera att detta är en väldigt viktig information att ta till sig och att det är viktigt 

att personal är flexibel och har en känsla för kunder. Detta är en viktig del då personal givetvis 

påverkar kunder i deras bemötande och service. 

 

Pio Country Club 

 

Individuella Beteenden 

De som besöker Pio Country Club ska känna sig avslappnade och det är Niclas mål att samtliga 

besökare ska känna sig nöjda och behagliga när de åker därifrån. Vidare fortsätter han att prata om 

hur de hoppas att gäster ska trivas i den miljö som de skapar och vilja återkomma både till följd av 

den annorlunda atmosfären. Niclas lyfter fram att de hoppas på en viss typ av kunder, det vill säga 

kunder som vill uppleva sin hotellvistelse på ett annat sätt en det vanliga. För att locka till sig gästen 

som uppskattar deras engagemang i helheten har Niclas valt att inte arbeta med traditionell 

marknadsföring utan väljer istället att förlita sig på word-of-mouth och PR. Anledningen till detta är 

att han upplever att om konsumenten hör talas om Pio Country Club genom andra källor gör de ett 

aktivare val i att faktiskt vilja uppleva det unika hotellet.  

 

Sociala Interaktioner 

När vi gick över till att prata med Niclas kring interaktioner mellan medarbetare och gäster på 

hotellet berättar han hur han vill att de anställda ska agera passande till konceptet för att de i mötet 

ska förmedla det Pio Country Club står för. De ska vara trevliga och tillmötesgående för att få 

gästerna att känna sig som hemma. Att de ska kunna slappna av under besöket är en hög prioritet för 

Niclas och han menar att personalen spelar stor roll i detta. Har företag en bra personal och med bra 

service har de vunnit mycket vilket är ett måste inom denna bransch. 
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Wonder 

Individuella beteenden 

Anledningen till att Jens och Pernilla försöker arbeta med de olika sinnena i sitt upplevelserum är 

idag mest för att de önskar skapa Wonders helhet. De använder inte doftstimulans som leder till 

ökad försäljning eller liknande utan de tänder de doftljus som de säljer i butiken för att de tycker att 

det bidrar med en mysig stämning. En stämning som går hand i hand med deras koncept. De enda 

sinne som de ägnar mer eftertanke åt rent affärsmässigt är synsinnet då det kan vara helt avgörande 

för hur deras försäljning går.  

 

”Vi ska sälja varor för 10 miljoner, vi måste lyfta fram kläderna” 

Jens Bergqvist (personlig kommunikation, 2012) 

 

För att förklara sambandet tar Jens upp ett exempel på hur en blus som inte sålt på ett par veckor 

kan sälja slut på bara ett par dagar om de stylar den på en docka i skyltfönstret eller genom att låta 

en medarbetare bära den i butiken. Vidare säger han att om det nu är på det viset att utvecklingen 

går mer mot genomarbetat sinnesmarknadsföring kommer troligen Wonder att vara med framförallt 

när han ser hur de själva upplever butiker så som Abercrombie & Fitch. Det viktiga är bara att det 

inte dras till sin spets och i princip lurar kunderna utan det får handla om rimlig användning.  

 

 

Sociala interaktioner 

Det som kanske är allra viktigast för Jens och Pernilla i och med deras arbete att skapa en familjär 

butik är servicen. Pernilla menar att här finner kunden ett stort engagemang och får gärna både tips 

och smakråd om så önskas. Samtidigt är hon noga med att påpeka att de är noga med att de inte vill 

springa på kunden utan här tar de det lugnt till skillnad från vissa andra butiker där de dyker på 

kunden så fort hon eller han kommer innan för dörren. Fördelen med butiken på Drottninggatan är 

att det är stor och luftig vilket leder till att kunden inte kommer direkt in i butiken och på personalen 

utan att personalen kan lugnt och sansat snirkla förbi när det passar och säga hej samt erbjuda hjälp.  

 

Det är så både Jens och Pernilla vill att hela besöket på Wonder ska uppfattas men lägger till att det 

självklart handlar om att försöka läsa av kunden och hur de vill bli bemötta samt vad deras behov är. 

A och O säger Jens är att alltid hälsa på alla kunder, i deras butik står säljarna inte bakom disken när 

det finns kunder i butiken. Där står de endast när en kund vill betala. De lyfter dock fram hur svårt 

det är att känna av kunder och att det ibland blir fel men det viktiga är att göra ett försök att förstå 

dem. Vad som inte uppskattas av Jens är när säljare försöker ”pracka” på sina kunder varor och 

därför är de själva noga med att fråga kunden vad behovet är men att de om tillfället känns rätt och 

kunden är intresserad kan tipsa om till exempel en skjorta till kavajen. Det handlar om att hitta en 

passande nivå för varje kund.   
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5. Analys 

I denna del ställs det insamlade empiriska materialet mot den ursprungliga teorin. Författarna har 

utgått ifrån teorin och sedan ställt företagen mot varandra för att hitta likheter och skillnader i 

deras tankar kring sinnesmarknadsföring och upplevelserum. Analysen genomförst block efter 

block enligt uppsatsens genomgående struktur.  

5.1 Fysiska omgivningsdimensioner (block 1) 

 

Atmosfäriska förhållanden 

Samtliga företag som deltagit i studien lyfter fram vikten av att förmedla en helhet genom sina 

respektive upplevelserum vilket de försöker göra genom att använda sig av de olika sinnena. Niclas 

(Personlig kommunikation, 2012) på Pio Country Club ser helst på helheten framför att välja ut ett 

sinne som skulle vara viktigare än ett annat för deras upplevelserum. Han menar att det handlar om 

att med hjälp av inredning, färger, dofter, ljud och smaker skapa en helhetskänsla som passar 

konceptet. Detta resonemang delar Andrea (Personlig kommunikation, 2012) på Hotel Tylösand 

liksom de båda butikerna Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) och ICA 

Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) men att någonstans i helheten 

är synsinnet trots allt av större betydelse för dem. Jens (Personlig kommunikation, 2012) på Wonder 

uttrycker sambandet på följande vis; 

 

”Vi ska sälja varor för 10 miljoner, vi måste lyfta fram kläderna” 

Jens Bergqvist, Wonder (Personlig kommunikation, 20 april 2012) 

 

Björn och Victor (Personlig kommunikation, 2012) på ICA Kvantum Varberg menar att helheten är 

en stor del samtidigt som de berättar att de har varit i kontakt med sinnesmarknadsföring inom ICA-

koncernen säger de också att de inte alls arbetar med det i den utsträckning som de tror är möjlig. 

Anledningen till att företagen inte arbetar utbrett med sinnesmarknadsföring menar Hultén et al. 

(2008) kan ha att göra med det faktum att ämnet fortfarande är nytt inom näringslivet. Det framgår 

istället att de berörda företagen i huvudsak inte grundar sina beslut kring hur sinnena ska användas i 

upplevelserummet på statistik kring sinnesstimulering utan på vad beslutfattarna själva upplever 

passar dem. Undantag finns dock hos ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig 

kommunikation, 2012) som menar att en del av deras beslut rörande synsinnet fattas utifrån var 

eller hur en vara exponeras bäst. Detta visar sig till exempel genom hur butiken är uppbyggd efter 

vänstervarv och hur de med hjälp av en anställd med utbildning inom hyllekonomi exponerar sina 

varor på ett sätt som tilltalar synsinnet, något Nordfält (2007) skriver om. Det blir intressant att 

fundera ytterligare på synsinnets betydelse då Hultén et al. (2011) menar att synen är det sinne som 

människan förlitar sig mest på och dagligen hjälper det till att fatta beslut kring agerande i och med 

omgivningen.  

 

Medan synen är den viktigaste informationskällan (Hultén et al., 2011) är luktsinnet det mest 

individuella vilket Bone and Ellen (1999) förklarar genom att lyfta fram att människans anknytning 

till en doft är olika på grund av den individuella och relation till doften. Det är den som avgör 

inställningen till doften och hur intensiv den uppfattas. Syftet med att stimulera detta sinne menar 

samtliga företag är att för att det framförallt ska lukta gott i upplevelserummet. För ICA Kvantum 

Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012), Hotel Tylösand (Andrea, personlig 

kommunikation, 2012), Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) har det dock en 

större betydelse då det bland annat är resultatet av den dagliga verksamheten så som nybakat bröd, 

matlagning eller servering. För Jens och Pernilla (Personlig kommunikation, 2012) på Wonder 
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handlar det istället främst om att tända några av de doftljus som de säljer i butiken som då bidrar till 

att uppfylla den helhetskänsla de strävar efter att skapa. Även dofter ifrån färska blommor 

förekommer hos Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) men även de är till för 

att bidra till helhetskänslan och det finns inte någon strategisk baktanke med att de finns där. 

Däremot finns det vissa tankar bakom att, som ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig 

kommunikation, 2012), ha demokök eller nybakat bröd i butiken då det kan öka köplusten hos 

kunden. För hotellens del menar Andrea (Personlig kommunikation, 2012) och Niclas (Personlig 

kommunikation, 2012) att det mest handlar om delar som ska tillföra helheten något. Det är alltså 

inte något av företagen som stimulerar luktsinnet aktiv på det vis som är möjligt enligt Hultén et al. 

(2008), det vill säga att spridning av vissa dofter kan frambringa ett önskat beteende. De har en 

tanke med vad de vill locka fram för känslor hos sina kunder men använder endast de medel som 

finns att tillgå i deras upplevelserum. Det är intressant att samtliga företag lägger tid på att addera 

detaljer för att höja upplevelsen men ingen har lagt mer eftertanke på vilka som effekter som 

faktiskt går att frambringa. Ett exempel är Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 

2012) som använder sig av doftljus som de upplever luktar gott men har inte kunskap om vad för 

effekt det kan leda till. Idag finns det forskning att tillgå där det är bevisat att i klädbutiker har män 

en större köplust när de doftar vanilj i lokalen och kvinnor köper mer vid en doft av vanilj (Hultén 

et al., 2011). Detta är något företagen skulle kunna jobba med i större utsträckning. 

 

Kanske kan det finnas ett samband mellan fördelningen av sinnena och vad företaget har som 

utgångspunkt för sitt upplevelserum när det kommer till hur de används. Även om samtliga företag 

arbetar för en helhet visar det sig att de trots detta skiljer sig där företaget säljer fysiska varor mot 

att det rör sig om en produkt i form av en tjänst. Författarna upplever att de företag där en fysisk 

vara skall säljas väger över på användandet av synintryck medan de två hotellanläggningarna lägger 

lika mycket fokus på samtliga sinnen.  

 

Smaksinnet är också ett sinne som ännu inte slagit igenom i näringslivet enligt Hultén et al. (2008). 

Det kan tyckas märkligt då individer som använt sig av sitt smaksinne i samband med erfarenhet av 

ett företag samt dess produkter tenderar att minnas besöket bättre än de som inte smakat. Vidare 

anser de att branscher som bland annat restauranger har större möjligheter jämfört med företag inom 

till exempel butikshandel när det kommer att till att tillämpa smaksinnet i sin marknadsföring. Vad 

gäller företagen i denna studie är det Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) 

som kan sägas använda smaksinnet minst i sitt upplevelserum. Det enda som Jens (Personlig 

kommunikation, 2012) lyfter fram som en slags stimulering är möjligheten till en god kopp nymalt 

kaffe i den kaffebar som finns längst in i butiken. För ICA Kvantum Varbergs (Björn & Victor, 

personlig kommunikation, 2012)del arbetar de med smaker genom att runt om i butiken erbjuda 

smakprover på det som återfinns i butiken, även de har en lite kaffehörna där kunden kan ta sig en 

kopp och samtidigt smaka på det som för dagen står till bjuds från bageriet. Kaffebaren hos Wonder 

(Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) är kanske mer en möjlighet att slå sig ner i 

butiken en stund medan vännen strosar vidare i butiken än ett aktivt sätt att stimulera kundernas 

doftsinne eftersom det i sig troligen inte medför ett köp. I ICA-butiken rör det sig om ett trevligt 

inslag där smaken av kanelbullen kanske kan generera att kunder väljer att köpa sina bullar i deras 

bageri framför något annat. På de båda hotellanläggningarna, Hotel Tylösand (Andrea, personlig 

kommunikation, 2012), och Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) är det 

restaurangerna som tillför en smakupplevelse i upplevelserummet. Utöver det hävdar både Andrea 

(Personlig kommunikation, 2012) och Niclas (Personlig kommunikation, 2012) att de inte lägger 

fokus på att ytterligare stimulera smaksinnet. Frågan är varför detta sinne är så ouppmärksammat 

bland företagen, möjligen kan det bero på att företagets bransch är en avgörande faktor till hur 

beslutsfattare resonerar kring hur stort utrymme sinnet tar.  Ett annat resonemang som kan föras är 

huruvida det har att göra med det faktum att sinnesmarknadsföring är ett nytt begrepp inom 

marknadsföringen och att företagen därför ännu inte tagit steget fullt ut vad gäller påverkan genom 

människans sinnen. 
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Hörselsinnet i sin tur är ett av de sinnen som länge används inom marknadsföring och Lindström 

(2005a) skriver att det finns två typer av lyssnare att beakta; den som passivt hör ljud och den som 

aktivt lyssnar. Fördelen med att använda sig av hörselsinnet är att öra och hjärna samspelar på ett 

sätt som påverkar människor i allra högsta grad och är kopplade till känslor men det ska inte 

förglömmas att hjärnan kan filtrera bort ljud den anser vara oväsentliga. Detta sinne är också ett 

sinne som alla företag utom ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 

2012) väljer att använda sig av för olika syften. Björn och Victor (Personlig kommunikation, 2012) 

berättar att de inte använder sig av någon direkt ljudstimulering i sitt upplevelserum men att de har 

funderat på det. Anledningen till varför det uteblivit är bland annat svårigheten i att hitta rätt musik 

och de höga kostnader som det innebär. Istället har de valt att låta olika reklam från leverantörer 

eller andra lokala företag cirkulera på sina TV-skärmar. Författarna har funderat kring om det hade 

tillfört något i butikens upplevelserum eftersom Guéguen et al (2007) skriver att, användning av 

musik i butiker är komplex och Nordfält (2007) menar att ibland är ingen musik den bästa musiken. 

Något som kan knytas an till Victors (Personlig kommunikation, 2012) kommentar angående att det 

är medarbetarna och kunderna i butiken som genom sina samtal som skapar ett passande ljud i 

butiken.  

Bland de övriga företagen ägnas dock denna ljudstimulering en tanke. Andrea (Personlig 

kommunikation, 2012) berättar att Hotel Tylösand använder sig av olika ljud på olika avdelningar i 

sitt upplevelserum då de har allt från ett avslappnade spa till nattklubb. Inte minst berättar hon att de 

använder sig av toner från Per Gessles olika musikaliska äventyr eller musik som harmoniserar med 

hotellets konstsamling. På Pio Country Club arbetar Niclas (Personlig kommunikation, 2012) både 

med att spela musik som passar in i deras argentinska helhetskoncept för en fulländad känsla men 

samtidigt läggs mycket arbete ner på att inte minst ta bort olika missljud från omkringliggande 

ljudkällor så som den väg som går i närheten av hotellet. 

 

Den mänskliga kroppen känner av temperaturskillnader så små som 0.15 grader vilket gör att för 

låga eller höga temperaturer uppfattas snabbt (Fredrickson et al., 2003). Bitnér (1992) ser ett 

samband i temperatur och hur konsumenter upplever upplevelserummet. Björn och Victor 

(Personlig kommunikation, 2012) på ICA Kvantum Varberg säger att det gäller att ha rätt 

temperatur på rätt avdelningar för att deras varor ska hålla sig i fräscha först och främst, men vill 

givetvis att kunder ska känna sig bekväma i de temperaturer som används. Andrea (Personlig 

kommunikation, 2012) på Hotel Tylösand anser att temperatur är en väldigt viktig del för dem i 

hotellet, inte minst i konferenssalarna där luften behöver vara behaglig så att gäster kan tillbringa en 

hel dag där. Niclas (Personlig kommunikation, 2012) på Pio country club nämner inget om 

temperaturen men använder sig av stora öppna ytor och det syns tydligt att även han har tänkt på att 

gäster ska kunna tillbringa en längre tid i hotellet, inte minst i konferensrummen. På Wonder tänker 

Jens och Pernilla (Personlig kommunikation, 2012) inte så mycket på temperaturen mer än att den 

ska vara behaglig så att deras kunder trivs i butiken.  

 

Utrymmen och funktionalitet 

Av den information som samlas in genom ögat är det färg och ljus som uppfattas först. Efter det är 

det objektigenkänning eller text. Färg kan dessutom ses som den mest informationsinsamlande 

delen när det gäller att samla information genom synsinnet (Nordfält, 2007). Vidare menar 

(Mossberg, 2003) att färg och belysning påverkar kunder känslomässigt på flera olika sätt beroende 

på syfte och utformning. De undersökta företagen har givetvis alla en ljussättning i deras 

upplevelserum. Det är något du har oavsett du vill det eller inte. Wonder (Jens & Pernilla, personlig 

kommunikation, 2012) pratar om att ljussättningen är viktig för att förmedla rätt känsla. Hotellen 

använder också olika typer av ljussättningar i deras lokaler för att kunna erbjuda deras gäster en så 

bra upplevelse som möjligt. ICA Kvantum Varberg jobbar (Björn & Victor, personlig 

kommunikation, 2012) däremot extra mycket med ljussättning och framför allt för att framhäva 
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vissa speciella varor. De berättar om ett exempel där som har speciella lampor som lyser över 

tomaterna så de ska få en extra tydlig rödfärg. 

 

Känselsinnet kallas av Hultén et al. (2008) för det tredimensionella sinnet på grund av att 

känselsinnet har förmågan att samla en mängd information om djup och konturer som andra sinnen, 

däribland ögat, ibland missar. Vidare skriver Hultén et al. (2008) att människan genom sitt 

känselsinne skapar ett så kallat ”formsinne” som kan återuppleva tidigare fysisk kontakt med ett 

objekt genom att tänka på den upplevelsen. Björn (Personlig kommunikation, 2012) berättar att när 

det kommer till inredningen är det ICA Kvantum Varberg själva som utformar sin butik med allt 

ifrån val av kylar, montrar eller hur varorna ska exponeras. Det är här de har chansen att sticka ut 

menar han, att skilja sig från övriga konkurrenter, något ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, 

personlig kommunikation, 2012) arbetar hårt för. På Wonder berättar Jens och Pernilla (Personlig 

kommunikation, 2012) att de lagt mycket energi på att skapa den rätta känslan även när det kommer 

till butikens inredning och logotyp för att allt ska stämmer överens med det härliga, familjära och 

stundtals romantiska konceptet. De har velat låta inredningen vara enkel och har valt att använda sig 

av material så som trä och tyg vilket Jens (Personlig kommunikation, 2012) menar skapar en 

varmare känsla i butiken än vad till exempel glas hade gjort. Att fundera över hur inredningen 

passar in i den känsla som eftersträvas skriver även Hultén et al. (2008) om då de menar att material 

och ytskikt förmedlar olika känslor. På hotellanläggningarna har kanske än mer fokus lagts ner på 

den omfattande inredningen eftersom det är upplevelserum där konsumenten förväntas stanna en 

längre tid. För Niclas (Personlig kommunikation, 2012) har det handlat om att med hjälp av bland 

annat familjefoton och övriga detaljer skapa en känsla av att gästen kommer hem till någon framför 

att komma till ett hotell. Andrea (Personlig kommunikation, 2012) berättar i sin tur att de på Hotel 

Tylösand har valt att använda sig av mycket konst för att skapa en inredning som ger något extra.  

 

Tecken, symboler och artefakter 
 

Människor tar dagligen många beslut om hur de ska fungera i och med sin omkringliggande miljö 

och med andra människor. Fyra av dessa fem beslut är baserade på synintryck (Hultén et al., 2011). 

Lindström (2010) menar att detta kanske inte är så konstigt då ögonen och hjärnan uppdaterar 

information snabbare än människan kan uppfatta. Björn (Personlig kommunikation, 2012) på ICA 

kvantum berättar att de har en övergripande profil där logotyp och typsnitt är genomgående i 

samtliga Kvantumbutiker i Sverige. Jens (Personlig kommunikation, 2012) på Wonder har utformat 

sin logotyp och sitt typsnitt för att förmedla ett tydligt formspråk som stärker butikens 

helhetskoncept. Helhetsintryck är något som Niclas (Personlig kommunikation, 2012) på Pio 

Country Club menar är viktigare än vissa utvalda typsnitt. Vidare menar han att det givetvis finns 

teman som de använder men att de ska passa med omgivningen och stärka helhetsintrycket av 

”hemma hos”-känslan i slutändan. Andrea (Personlig kommunikation, 2012) på Hotel Tylösand 

delar Niclas (Personlig kommunikation, 2012) tankar om ett helhetsintryck men betonar att det är 

en viktig del och menar att det finns tankar bakom all deras skyltning, grafisk formgivning med 

mera.  
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5.2 Holistisk omgivning (block 2) 

 

Samtliga företag är intresserade av att erbjuda kunden en helhetsupplevelse och påpekar om igen att 

alla företagets bitar i den fysiska omgivningen bör samspela för att generera en positiv 

helhetsupplevelse för kunden. Detta visar sig genom att de alla har en övergripande affärsidé som är 

i linje med denna inställning. Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) strävar 

efter en helhetsupplevelse där gästen ska få känslan av att komma hem till någon, Hotel Tylösand 

(Andrea, personlig kommunikation, 2012), tänker genomgående på en känsla av trygghet och lugn, 

ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) vill att kunden ska 

uppleva mer mat och Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) vill vara den 

härliga, mysiga och familjära butiken.  

 

Trots att alla företagen delar tanken om att det är en helhetsupplevelse de ska erbjuda finns det 

faktorer som skiljer dem åt genom att de alla har olika företagskoncept att förmedla till kunden.  

Mossberg (2003) skriver att det är utifrån erfarenheter av ett företags upplevelserum som kunden 

sedan skapar sig en uppfattning och därför måste företaget skapa ett tydligt upplevelserum i linje 

med deras koncept för att ta en plats i konsumentens medvetande. Detta bekräftas i empirin där 

samtliga företag trycker på hur viktig upplevelserummets karaktär är, det vill säga att de speglar 

företaget och dess inställning. Ett exempel är hur Niclas (Personlig kommunikation, 2012) på Pio 

Country Club förklarar att allt som görs kring företagets upplevelserum bygger på deras önskan om 

att skapa en miljö där gästen känner sig som hemma. Detta genomsyrar allt ifrån den privata 

uppfarten till den gemytliga hallen med familjefoton och matsalen som ger känslan av en väns 

vardagsrum.  

I övrigt skiljer sig respektive företags upplevelserum åt till följd av deras olika val av fokus. På de 

båda hotellanläggningarna talar de om konsumenten i ett gästperspektiv där allt handlar om att 

skapa en upplevelse. När det gäller butikerna benämner de i sin tur konsumenten som kund och 

därmed har deras upplevelserum mer fokus på sortiment och exponeringen för att kundens 

upplevelse ska resultera köp. Detta visar sig bland annat genom att hotellen erbjuder en miljö där 

konsumenten först och främst kan slappna av, slå sig ner och njuta av att bara vara eller en bit mat 

medan butikerna i första han erbjuder sina varor. Eftersom butikerna lever på försäljning blir 

utgångspunkten i deras upplevelserum istället hur varor exponeras vilket visar sig då de inte bygger 

en miljö där tanken är att kunden ska stanna lika länge som på ett hotell. Det finns dock vissa 

olikheter mellan ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) och 

Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) när de arbetar med sina upplevelserum 

genom att Wonder som klädbutik gärna ser att kunden kommer in och i samband med köp stannar 

kvar i butiken för en kaffe.  

 

Tidigare har upplevelser enbart relaterats till tjänster medan upplevelser idag även innefattar en 

plats där något inhandlas (Pine & Gilmore, 1999). Mossberg (2003) instämmer och menar även hon 

att upplevelser kan vara av olika karaktär, det vill säga allt från övernattning på hotell till ett besök i 

en butik. Hon menar att den stora skillnaden är vad kunden förväntar och önskar sig av upplevelsen, 

det vill säga att ett butiksbesök tar kortare tid än ett hotellbesök och således ställer konsumenten 

olika krav på upplevelserummet. Andrea (Personlig kommunikation, 2012) och Niclas (Personlig 

kommunikation, 2012) som arbetar på hotellen där gästerna spenderar lång tid i upplevelserummet 

pratar de om hur viktigt de är att gästen ska må bra och trivas vid ett besök hos dem. Butikerna i sin 

tur strävar mer efter att kunden, under den korta tiden som de spenderar i deras upplevelserum, ska 

trivas i deras miljö och vara tillfredsställda med det sortiment som erbjuds för att välja att spendera 

sina pengar där. Författarnas insikt är att det inte är konstigt att det här skiljer sig åt eftersom det på 

hotellen i första hand handlar om att antingen slå sig ner i restaurangen, lobbyn eller ta en tupplur 

på rummet medan konsumenten kommer till butiken för att uträtta ett ärende och förmodligen inte 

planerar att stanna där längre än nödvändigt. 
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Mossberg (2003) tar upp olika beskrivningar om hur företag kan bygga sitt upplevelserum och 

beskriver vikten av att se över sitt kundsegment. Det är viktigt att se vad det valda kundsegmentet 

uppskattar i form av exempelvis musik och teknisk utveckling. I Hotel Tylösands fall var det tydligt 

att de utgick ifrån ett kundperspektiv när de skapade sitt upplevelserum då Andrea (Personlig 

kommunikation, 2012) hela tiden väljer att trycka på hur kunden upplever hotellanläggningen. Pio 

Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) däremot utgår ifrån vad de själva uppskattar 

när de skapar sitt upplevelserum. Att det skiljer sig såpass mellan dessa två i samma bransch tror 

författarna efter studien har att göra med att det ena, Hotel Tylösand, är ett stort företag där fler är 

inblandade jämfört med Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) som är en 

mindre utmanare med mycket personligt engagemang från Niclas (Personlig kommunikation, 2012) 

och hans fru. När vi försöker att knyta detta till deras kundsegment har Hotel Tylösand (Andrea, 

personlig kommunikation, 2012), ett mycket brett sortiment och måste därför vara med generella i 

sitt sätt att tänka för att kunna tillfredsställa så många som möjligt. Pio Country Club (Niclas, 

personlig kommunikation, 2012) däremot som har ett mindre kundsegment och endast vill ha dit de 

som verkligen uppskattar deras koncept kan gå ner mer på detaljnivå när de skapar sitt 

upplevelserum och tänka på att tillfredsställa de som kommer. Hotel Tylösand (Andrea, personlig 

kommunikation, 2012), är även mer uppsökande i sin verksamhet och försöker locka till sig gäster 

genom marknadsföring. Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 2012) jobbar däremot 

mer med PR och word of mouth vilket leder till att de inte behöver försöka övertyga gästerna på 

samma sätt. De har redan vunnit mycket när gästerna kommer dit då de går på referenser och har 

därigenom skapat sig en uppfattning och inte behöver använda sig av erbjudande på samma sätt 

som Hotel Tylösand (Andrea, personlig kommunikation, 2012). 

 

Butikerna i sin tur har försökt att skapa butiker som kunderna ska uppskatta och som passar deras 

sortiment. ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) riktar sig till 

alla som vill uppleva mer mat men berättar samtidigt att deras största kundsegment är medelålders 

familjer med utflugna barn vilket är en köpstark generation som kanske söker det lilla extra. 

Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) pratar inte om en speciell kund utan mer 

om att de har olika kunder som gör olika sorters köp i butiken och att frekvensen av köp varierar 

däribland.  

 

5.3 Beteende (block 3) 

 

När det kommer till att påverka sina kunder med olika stimuli på plats i upplevelserummet råder 

olika vanor bland företagen. Victor (Personlig kommunikation, 2012) berättar att ICA Kvantum 

Varberg har funderat på att börja använda ljudsättning i butiken men att det i sin tur skulle innebära 

höga kostnader för dem till följd av att de tvingas betala för den musik de använder och eftersom de 

är osäkra på effekten har de ännu inte tagit steget att prova. På Hotel Tylösand däremot berättar 

Andrea (Personlig kommunikation, 2012) att ljudsättningen som de använder är väl genomtänkt för 

att spegla inte bara helhetskonceptet för hotellet utan också de teman som finns i vissa av deras 

rum. I dessa rum används musiken för att maximera gästers upplevelse men är inte grundad på 

någon statistik utan på deras egna känslor för vad som skapar en starkare upplevelse. Hos Jens och 

Pernilla (Personlig kommunikation, 2012) handlar det också om vad de upplever passar in i deras 

romantiska koncept som de försöker skapa. De har inte tänkt kring hur musik kan påverka kunden 

rent beteendemässigt vilket Milliman (1982) bekräftar att ljud kan, både rent beteendemässigt men 

också känslomässigt. Han skriver också att vilken sorts musik kunderna uppskattar varierar 

beroende på bland annat vilket kön kunden har och det är den tanken som oroar Björn (Personlig 

kommunikation, 2012) då det gör det svårt att anpassa till sina kunder. På ICA Kvantum Varberg 

(Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) är alla som vill handla mat kunder vilket gör just 

faktorn musiksmak väldigt svår att fastställa då deras kundsegment har stor variation. Möjligen 
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skulle det gå att variera musiken men frågan är då om det skulle medföra något större resultat. Vad 

som är intressant i det utvalda företagen är att det verkar vara lättare för hotellanläggningarna och 

Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) att ljudsätta sina upplevelserum och att 

det dessutom är en tänkbar komponent att experimentera med.  

Även användningen av olika ljus och färg har lyfts fram som ett sätt att påverka konsumentens 

upplevelse (Nordfält, 2007). I empirin framgår det att samtliga företag tänker på ljussättningen. Jens 

(Personlig kommunikation, 2012) på Wonder beskriver med ett konkret exempel hur missnöjd han 

är med det ljus som han har för tillfället och har insett att de måste förbättra den. Idag tycker han att 

den är alldeles för kall och inte alls förbättrar helhetsupplevelsen. ICA Kvantum Varberg har i sin 

tur lagt ner mycket fokus på belysning menar Björn (Personlig kommunikation, 2012), de har både 

ett allmänljussystem i butikstaket men också enskilda punktbelysningar för att lägga extra ljus på 

vissa avdelningar, till exempel avdelningen för frukt och grönt där de gärna vill att de solmogna 

tomaterna verkligen ska se sådär härligt röda ut. Nordfält (2007) skriver om att en lämplig mängd 

ljus varierar mellan upplevelserummen. Möjligen kan det tänkas vara så att det i en 

dagligvaruhandel eller butik handlar om att använda sig av ett ljus som stärker och framhäver 

produkter medan hotellanläggningarna använder ljussättning som passar in bättre tillsammans med 

övriga rummet och harmoniserar med helheten på ett annat sätt. Färgsättningen hos de olika 

företagen varierar och på Pio Country Club pratar Niclas (Personlig kommunikation, 2012) om hur 

allt har att göra med vad de själva tycker passar rätt in i den argentinska känsla liksom hos Wonder 

Varberg där Jens (Personlig kommunikation, 2012) lyfter fram att de vill ha en lugn känsla vilket 

innebär att de får arbeta mer med hur de få harmoni mellan varornas olika toner. Ibland rör det sig 

om förutbestämda färgscheman från högre avdelningar som för ICA Kvantum Varbergs (Björn & 

Victor, personlig kommunikation, 2012) där ICA som koncern har vissa färger som alltid ska finnas 

med till exempel rött och vitt. Björn (Personlig kommunikation, 2012) berättar att de själva däremot 

bestämmer hur butikens totala färgschema ska utformas och hur de precis som övriga företag vill 

skapa en helhet men att de kanske tänker mer på vad färger kan förmedla så som att röd textfärg etc. 

signalerar ett billigare köp. 

Hultén et al. (2008) skriver om hur dofter påverkar konsumenten i upplevelserummet och 

framförallt hur stor betydelse rätt doft på rätt plats har när det kommer till att påverka deras 

köpbeteende. För ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) är den 

där obligatoriska doften av nybakat bröd tillsammans med det egna kökets tillverkning det som tar 

plats. Idag har alla matvarubutiker en mer eller mindre tillverkande brödavdelning för att den doften 

bara måste finnas i en sådan butik. Inte minst är den positiv då den stimulerar hungerkänslan och 

konsumenter tenderar att handla mer impulsköp vid hunger. Pernilla och Jens (Personlig 

kommunikation, 2012) försöker då och då han några av de doftljus som sälj i butiken tända då de 

upplever att de tillför butiken ännu mer av den där intima och lite romantiska känslan både genom 

doft samt stämning. Hotellen jobbar också mycket med dofter och båda har nybakt bröd på 

morgonen som ska göra gästerna hungriga. Pio Country Club (Niclas, personlig kommunikation, 

2012) jobbar även en hel del med dofter utomhus med färska blommor medan Hotel Tylösand 

lägger mer krut på dofter inomhus. Eftersom Hotel Tylösand (Andrea, personlig kommunikation, 

2012), har en spa-avdelning läggs mycket av sinnesstimuleringen i den delen och övriga delar av 

Hotellet är mer en naturlig miljö där det endast ska uppfattas som rent och fräscht. 

 

Känselsinnet som övergripande helhet hade bland annat ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, 

personlig kommunikation, 2012) och Wonder (Jens & Pernilla, personlig kommunikation, 2012) 

först svårt att förstå, de pratade båda om känslan av att ta på deras varor men därefter var 

utvecklingen av området svårare. När sambandet till temperatur presenterades förstod ICA Kvantum 

Varberg genast mer men det är kanske inte något som får närmare eftertanke eftersom det är ett 

krav. Just ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) har svårigheter 

att styra sin temperatur då de måste ha en viss temperatur i butikens olika avdelningar. Detta har att 

göra med att de behandlar livsmedel och därför finns vissa krav på temperaturer för att maten inte 
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ska bli förstörd. Detta gör det svårt att påverka då det helt enkelt får ramar som gör att de måste ha 

vissa temperaturer i sin butik som exempelvis kylrum. Detta anser vi också är något kunderna är 

medvetna om och det är ingen som skulle klaga på att det är kallt just vid mjölken eftersom 

anledningen till den svala temperaturen är så pass logisk. Det kan även spela en roll att du i en 

matbutik ofta har ett bestämt mål med vad du ska köpa och besöket blir därför relativt kort och du 

hinner inte reflektera över temperaturskillnader. I de övriga utvalda branscherna så kan det handla 

om att få kunden att stanna så längre än planerat vilket i sin tur kan leda till merköp (Hultén et al., 

2011), inte minst menar Mossberg (2003) att detta är viktigt för hotell.  

Vad som kan summeras är att samtliga företag är medvetna om hur olika stimuli och dess 

kombinationer påverkar konsumenten samtidigt som de alla är medvetna om hur mycket ansvar 

som ligger på medarbetaren i själva mötet för att upplevelsen ska bli ihågkommen på ett positivt 

sätt.  

 

Sociala interaktioner  
 

Det är enligt Lindström (2010) när personalen möter kunden som chansen finns att skapa en 

upplevelse. Mossberg (2003) däremot menar att det finns tre delar av en upplevelse; före, under och 

efter. Företagen som intervjuats för denna uppsats kan alla ses som företag som använder de här tre 

stegen då de marknadsför sig själva före mötet med konsumenten, under med själva 

upplevelserummet och efter med de minnen som skapats i samband med möte. ICA Kvantum 

Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) arbetar med reklam i dagspress men inte 

minst med sin radioreklam där de försöker profilera sig som butiken där du upplever mer mat. Detta 

är enligt Björn (Personlig kommunikation, 2012) för dem ett sätt att berätta att det först och främst 

inte är priset du vinner på när du kommer till dem utan snarare upplevelsen av god mat liksom god 

kvalitet. ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) fortsätter sedan 

på plats med att skapa upplevelser genom att sträva efter att ”ge service över förväntan” och 

förklarar anledningen såhär: 

 

”God service är ett konkurrensmedel som är väldigt billigt för det är inte svårt att vara trevlig och 

det är inte dyrt att vara trevlig, det gäller bara att anställa rätt personal” 

Björn Lundh, ICA Kvantum Varberg (2012) 

 

Även de övriga företagen i studien lyfter fram hur mycket de arbetar med att erbjuda bra service 

och att mötet mellan kund och personal är otroligt viktigt. På Wonder (Jens & Pernilla, personlig 

kommunikation, 2012) arbetar de ständigt med att ge kunder den professionella servicenivå som en 

kund vill ha samtidigt det är en balansgång med hur personlig nära de ska vara vilket Jens menar är 

en oerhört svår balansgång. Men eftersom de vill att deras butik ska upplevas familjär blir 

engagemanget en naturlig del. Andrea (Personlig kommunikation, 2012) på Hotel Tylösand menar 

att det handlar om att hela tiden se till kundens perspektiv på upplevelsen de skapar och att det 

gäller att vara lyhörd på kundernas åsikter. För Hotel Tylösand kan en kund komma till hotellet 

första gången som privatkund men sedan komma tillbaka med sin arbetsplats på konferens, eller 

tvärtom, om de har lyckats att tillgodose gästens upplevelse. Även om den fysiska omgivningen 

kanske har den största påverkan menar Gunnarsson och Blohm (2002) att personalen likaså är en 

stor del i den totala upplevelsen som tar form då kunden befinner sig i upplevelserummet. Björn 

(Personlig kommunikation, 2012) menar att det finns ytterligare en anledning till att servicen är 

värd att arbeta med. Det är det faktum att det idag finns många konkurrerande butiker i Varberg och 

mycket av sortimentet är detsamma. Det är där servicen ger en möjlighet till differentiering och för 

ICA Kvantum Varbergs (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012) del handlar det om att 

inte bara behålla sina befintliga kunder (en genomsnittskund gör cirka tre besök per vecka) men 

också att fånga upp de som inte handlar där lika ofta. Det framgår från alla intervjupersoner att de är 
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väl medvetna om hur viktigt det är att medarbetarna förstår vilken roll de spelar i kundens 

uppfattning av upplevelsen. De ingår i helheten av det kunderna får vilket Gunnarsson och Blohm 

(2002) anser att företag bör börja tänka på och där är våra undersökta företag rätt på det. Det råder 

inga tvivel om att de alla försöker påpeka om och om igen för sin personal hur stor del de har i att 

förmedla företagens helhet och bli en del av det som avgör att kunden spenderar tid och pengar hos 

just dem. Björn (Personlig kommunikation, 2012) på kvantum ringade in detta på ett tydligt och bra 

sätt när han att det varken är svårt eller dyrt att vara trevlig. Så länge de anställer rätt personal har 

de vunnit mycket. ICA Kvantum Varberg (Björn & Victor, personlig kommunikation, 2012)har 

utöver det även ett tagit fram ledord ”charmoffensiv” ska genomsyra hela deras personal och det 

innebär att personalen får lära sig att hantera kunder med en positiv attityd. Även Andrea (Personlig 

kommunikation, 2012) är inne på detta ämne och personalens viktiga roll. Hon pratar om 

återkommande kunder och menar att hotellanläggningens medarbetare förmodligen är den 

viktigaste kuggen i hjulet för att kunden ska bli nöjd med sin upplevelse och därför vilja besöka 

dem igen.  
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6. Slutsats, rekommendationer och vidare forskning  
I detta kapitel besvarar forskarna den frågeställning som applicerats på studien och vilken ämnat 

undersöka hur företag arbetar med sinnena i sitt upplevelserum.  

6.1 Slutsatser  

Utgångspunkten för denna studie har varit en egen tolkning av Mossbergs (2002) modell över 

omgivnings- och användarrelationer i upplevelserummet vilken innehåller faktorer som påverkar 

kundens totala upplevelse. Det är med hjälp av denna modell som författarna till denna uppsats 

arbetat för att besvara sin frågeställning; 

Hur arbetar företag i olika branscher med sinnena för att förbättra sitt upplevelserum? 

Syftet med studien var som nämnt i inledningskapitlet att undersöka hur företag kan förbättra sitt 

upplevelserum genom tillämpning av sinnesmarknadsföring.  

Efter genomförd av studie har det visat sig att samtliga företag arbetar med att förbättra sitt 

upplevelserum då de anser att det påverkar kundernas helhetsintryck av företaget. Något som tyder 

på att de till vis del tillämpat teori som talar om betydelsen av upplevelserummet men har anpassat 

dessa utifrån vad de anser skapar värde för deras specifika företag. Författarna till denna uppsats 

kan också se hur företagen arbetar med att försöka att integrera sinnena i sitt upplevelserum genom 

olika metoder så som ljussättning, stämningsmusik och matlagning. Samtidigt anser de efter 

genomförd studie att det inte rör sig om tillämpning av sinnesmarknadsföring. Anledningen till 

detta är för att företagen arbetar med sinnena utifrån en magkänsla och inte utifrån ett strategiskt 

medvetet förhållningssätt vilket sinnesmarknadsföring i teori innebär. Ibland fanns där dock en 

kunskap om vad stimuli kan medföra så som att doften av nybakat bröd kan frambringa en känsla 

av hunger. I övrigt rörde det sig om beslut fattade utefter vad beslutsfattarna själva ansåg skulle 

uppskattas av konsumenten men då med vissa konceptuella riktlinjer. Därför är författarna av den 

uppfattningen att om företagen hade valt att tillämpa sinnesmarknadsföring med medvetenhet kring 

dess möjliga effekter hade de kunnat förbättra sitt upplevelserum och konsumentens upplevelse av 

företaget. Detta då sinnesmarknadsföring har möjlighet att påverka konsumenten omedvetet till inte 

bara vad gäller en persons upplevelse utan också generar positiva effekter vad gäller företags 

försäljning. Något som är upplevs vara i linje med vad företagen strävar efter men ännu inte lyckats 

fullända.  

Resultatet av studien har också visat, vad gäller de företag som medverkar, att det inte bara skiljer 

sig mellan de olika branscherna utan även mellan de två hotellföretagen, Pio Country Club och 

Hotel Tylösand. Något som författarna upplever är till följd av att det är personligheten som avgör 

och inte statistiska faktorer rörande vad ett visst stimuli sägs skapa för effekt. Om företagen 

däremot hade tillämpat sinnesmarknadsföring som strategiskt verktyg tror författarna att 

skillnaderna gällande vilka stimuli som används kunnat se annorlunda ut. De är av den uppfattning 

att till exempel en klädbutik troligen skulle använda sig av liknande stimuli men av olika karaktär 

för att anpassas till den känsla som det specifika upplevelserummet vill förmedla. Författarna vill 

även lyfta fram vikten av att tänka på vad konsumentens roll är i upplevelsen då ett företag utformar 

sitt upplevelserum. Detta på grund av att hur lång tid kunden eller gästen befinner sig i 

upplevelserummet liksom huruvida de anser sig vara en medskapare eller mottagare är avgörande 

för hur konsumenten upplever företagets upplevelserum och reagerar på de stimuli som finns där. 

Det som också står klart efter genomförd studie är att sinnesmarknadsföring får användas med 

eftertanke för att inte ta för stor del och därmed riskera att röra sig om manipulation. Denna gräns 

tror författarna varierar beroende på vilken bransch företaget arbetar i och menar att i en butik kan 

sinnesmarknadsföring riskera att upplevas som att företag lurar konsumenten till köp medan 
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upplevelsen för en hotellgäst genom sinnesstimulering snarare kan förbättras avsevärt.  

 

Sist men inte minst har författarna kommit till slutsatsen att den faktor som teoretiker lyfter fram 

som stor påverkare av konsumentens upplevelse, det vill säga personalen, bekräftas av 

undersökningens insamlade empiri. De menar alla att kunden aldrig får hamna i kläm utan alltid 

måste erbjudas bästa service anpassad till att påverka den sinnesupplevelse som företaget vill 

förmedla. Detta har bidragit till författarnas slutsats kring hur det gäller att även personalen trivs i 

den miljö som företaget väljer att skapa i sitt upplevelserum för att inte påverkas negativt och 

riskera att försämra konsumentens totala sinnesupplevelse. 

 

Med dessa slutsatser vill författarna förmedla att om företagen i studien i framtiden väljer att 

tillämpa sinnesmarknadsföring medvetet och med eftertanke skulle de kunna förbättra sitt 

upplevelserum ytterligare både vad gäller kommunikation av vad företaget står för, konsumentens 

helhetsupplevelse men också positivt påverka företagens försäljning.  

6.2 Rekommendationer 

 

Författarna till detta arbete är av den meningen att företagen i studien har förutsättningar att 

tillämpa sinnesmarknadsföring i sitt upplevelserum. Dock skiljer sig förutsättningarna i de olika 

sinnena för de olika företagen. Nedan har författarna valt att ge generella rekommendationer till de 

olika företagen baserat på hur de skulle kunna använda sig mer av sinnesmarknadsföring. 

 

ICA Kvantum Varberg 

Ledningen för detta företag är redan idag intresserade av nytänkande marknadsföring och 

butiksutveckling därför är författarnas förslag till ICA Kvantum Varberg är att fortsätta arbeta aktivt 

med att hitta nya vägar till att påverka konsumentens köpbeteende. Vad gäller sinnesstimulering i en 

butik av denna karaktär tror författarna att det endast är fantasin som sätter gränserna. Butiken 

skulle kunna lägga mer energi på färgers betydelse för människans upplevelse, något som inte 

behöver dra på sig större kostnader som tillkommer genom stimulering av hörselsinnet (STIM-

kostnader för användning av musik). Idag arbetar de en hel del med demonstrationer av olika 

livsmedel i butiken men kanske inte med den eftertanke som kan generera störts möjligheter. 

Respondenterna var bekanta med Nordfälts bok om marknadsföring i butik (2007) men författarna 

uppmanar till mer aktiv läsning då den i sammanhanget anses vara något av en bibel och önskar 

lycka till inför framtiden. 

 

Hotel Tylösand 

Hotellanläggningar likt Hotel Tylösand upplever författarna som ett komplext upplevelserum där 

det finns mycket att tillgodose. Utifrån dessa tankar och de erfarenheter som de fått med sig under 

denna uppsats är författarnas inställning att Hotell Tylösand framförallt kan påbörja ett aktivt arbete 

med att stimulera sina besökares doft- och luktsinne i miljöer utöver matsal. Egenframtagna 

produkter så som tvål, schampo och hudlotion som skapar en signaturdoft för upplevelsen i 

Tylösand eller varför inte smakprofilera sig genom ett te, choklad eller annan produkt som kan 

kopplas till det specifika hotellet. Idag använder sig hotellet mycket av musik från välkände Per 

Gessle som hörselstimuli, något som författarna upplever är ett riktigt bra val och harmonierar med 

hotellets atmosfär. Håll fast vid gamla guldkorn och utmana upplevelserummet med hjälp av nya 

kunskaper så skulle hotellet kunna lyfta sig ännu ett snäpp och skapa en ännu starkare profil. 
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Pio Country Club 

I detta unika upplevelserum har gästen chansen att besöka en hotell- och restauranganläggning 

utöver det vanliga. Med rum av olika karaktär, inget det andra likt har Pio Country Club kommit en 

god väg inom sinnesmarknadsföring men enligt ledningen, utan att tänka efter så mycket på 

underliggande effekter. Tänk vad lite djupare eftertanke kring till exempel vad färger skapar för 

känslor eller vilka dofter som kan förhöja upplevelsen i olika rum. Att stimulera smaksinnet tror vi 

att Pio Country Club redan vet hur de gör bäst då mycket energi läggs på att smakerna och miljön 

ska samspela. Författarna tror dock att företaget skulle kunna förbättra sitt upplevelserum ytterligare 

genom att ta fram anpassad musik för vad som passar deras miljö och förhöjer känslan de vill 

skapa. Även om Pio Country Club står för sin sak och vad de själva uppskattar finns mycket 

kunskap som författarna inte tror skulle förta deras egen själ utan komplettera och göra den än 

fantastisk och unik. 

 

Wonder 

Själarna bakom butiken med mycket tanke och känsla försöker på många vis att skapa en atmosfär 

som stimulerar konsumenten. Författarna har förstått att Wonder gärna tänker på det där lilla extra 

för att skapa känslan men upplever att butiken skulle kunna förbättras ytterligare om ägarna läste in 

sig mer på faktiska psykologiska och fysiska effekter som olika stimuli kan frambringa. Därför är 

det ödmjuka rådet att följa den där nyfikenheten kring sinnena som författarna märkt finns inom 

ledningen. Tänk ett steg extra kring vilket doftljus som används och vad det skapar för känsla hos 

konsumenten, hur olika färg- samt ljussättning påverkar energier eller varför inte börja arbeta med 

hur Wonder smakar. Tänk att fråga kunder med vilken smak de skulle beskriva Wonder. 



 

 

 

49   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Författarna har efter genomförd studie kommit fram till att följande vinklar vore intressant att ägna 

tid åt för fortsatt forskning; 

 

Med hjälp av en undersökning se hur pass medvetna konsumenter är av företagens 

upplevelserum och huruvida de är medvetna om de stimuli som de utsätts för i 

upplevelserummet. Det hade också varit intressant att som följd ta reda på hur de ställer sig 

till denna slags marknadsföring och på sådant vis kartlägga eventuella risker. 

 

En annan tanke kring framtida forskning är att genomföra ett experiment där forskaren 

försöker att skapa det ”perfekta upplevelserummet”. Detta genom att utgå ifrån ett befintligt 

upplevelserum och därefter med hjälp av teorin skapa det optimala rummet för just det syftet 

för att sedan se huruvida skillnader uppstod i köpbeteendet. Inom tjänstebranschen där 

framförallt upplevelser är i centrum hade en intressant vinkel varit hur skillnaden i 

upplevelsen blir om konsumenten stimuleras eller inte.  

 

Ett sista förslag är att det skulle vara intressant att göra en liknande studie men då med en 

mer kvantitativ ansats där undersökningar görs på ett större antal företag inom olika 

branscher. Går det att se mönster mellan företagen eller branscher och till vilken 

utsträckning går det att generalisera. I vår studie resonerar vi kring att själva 

upplevelserummet spelar större roll i hotellbranschen än i en matvarubutik. Detta skulle vara 

intressant att undersöka ifall det verkligen finns belägg för ett sådant påstående. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumall 

 

Företagsbakgrund 

Har ni möjlighet att kortfattat berätta om ----- & er verksamhet? 

Hur många arbetar med marknadsföringen för ert företags räkning? 
 

Personlig bakgrund 

Namn, ålder, utbildning, yrkesroll. 

 
 

Marknadskommunikation 

Marknadsföring är något som många företag idag lägger en hel del resurser på, hur mycket 

energi lägger ni på ----- på er marknadsföring?  

 

Vilken för typ av marknadsaktiviteter använder ni er av? 

 

Följer ni upp era marknadsföringsaktiviteter? 

 

  OM JA, hur sker denna uppföljning? 

  OM NEJ, gå vidare till nästa fråga. 

 

Idag är konkurrensen stor och vikten av att differentiera sig större, hur gör  -----  för att 

särskilja sig från konkurrenter på marknaden? 

 

  OM JA, upplever ni att er differentiering  på något vis faktiskt medför att ni sticker ut 

  med er marknadsföring? Hur har ni märkt av detta? 

 

  OM NEJ, gå vidare till nästa fråga. 

 

 

Sinnesmarknadsföring 

Marknadsföring utvecklas konstant och forskare idag hävdar att sinnesmarknadsföring är ett nytt 

sätt att nå ut till konsumenter... 

 

Hur medvetet arbetar ni på  -----  med stimulering av de fem mänskliga sinnena i er 

marknadskommunikation?  

 

 

Rent spontant, vilket sinne skulle ni säga att ni använder er av mest i er 

marknadskommunikation? Förklara gärna varför. 

Synsinnet 

Hörselsinnet 
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Luktsinnet 

Smaksinnet 

Känselsinnet 

Vänligen rangordna de fem sinnena från 1-5 (där 1 är av störst betydelse och 5 minst) efter 

vilken betydelse ni spontant tror att de har för konsumenten. Fundera och förklara gärna era 

tankar. 

  …..Synsinnet 

  …..Hörselsinnet 

  …..Luktsinnet 

  …..Smaksinnet 

  …..Känselsinnet 

 

Synsinnet 

Hur tänker ni när ni utformar  ----- marknadskommunikation? 

 (finns det speciella färgscheman, former, typsnitt, material etc som ni använder & lägger 

 tanke bakom) 

 

Hörselsinnet 

Använder  -----  sig av ljudsättning i sin kommunikation? 

(Radioreklam, jinglar etc) 

. 

  OM JA , har ni någon speciell tanke med detta i sådant fall varför? 

 

  OM NEJ, är det ett medvetet val? Varför?  

 

Luktsinnet 

Arbetar ni på något sätt med stimulering av luktsinnet i er marknadsföring? 

 

  OM JA, hur har det då tagit uttryck? 

  

  OM NEJ, tror ni att det i framtiden kommer bli vanligare bland företag inom er  

  bransch att använda sig av doftessenser för att öka konsumtion? 

 

Smaksinnet 

Smak har blivit allt mer uppmärksammat som en del i företags profilering, är detta något   --

--- använder sig av för att profilera företaget idag? 

 

  OM JA, i vilka sammanhang?  

 

  OM NEJ, tror ni att smakprofilering kan komma att bli stort inom    

  livsmedelsbranschen? 

 

Känselsinnet 

Lägger ----- vikt på att använda olika sorters material vid utformandet av sin  

marknadskommunikation beroende på användningsområde? 

 

  OM JA, vad har ni för tanke bakom detta? 
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Upplevelserummet 

”Upplevelserummet  kan liknas vid den fysiska plats där företaget verkar och möter konsumenten” 

 

Vänligen beskriva ----- upplevelserum ur ert perspektiv?  

 

Synsinnet 

Har ni tänkt något speciellt med den ”inredning” ni valt för ert upplevelserum? (Skyltning, 

färgval, formspråk, materialval, belysning etc. 

 

  OM JA, vad är tanken bakom dessa val? 

 

Hörselsinnet 

Använder ni någon form av ljudsättning i ert upplevelserum? 

  

  OM JA, hur har det utvecklats? (Internt eller externt) 

 

  OM NEJ, är det ett medvetet val eller hur kommer det sig? 

Luktsinnet 

Funderar ni på hur era kunders luktsinne stimuleras för att de ska trivas i ert upplevelserum? 

 

  OM JA, vad är det för tankar som gjort att ni medvetet fattat dessa beslut? 

  OM NEJ, är det ett medvetet val? 

 

Hur tror ni att det med hjälp av dofter går att stimulera konsumentens luktsinne och vad kan det 

innebära? 

  

Smaksinnet 

Stimulering av smaksinnet är något som blir allt vanligare bland företag... 

 

Hur använder sig ----- av denna aktivitet och vilka tankar ligger bakom?  

 

Hur tror ni att smaker kan användas för att skapa ytterligare fördelar för ------ och dess upplevelserum? 

 

Känselsinnet 

Lägger ni idag ner energi på hur kundens känselsinne kan stimuleras i ert upplevelserum? 

 

  OM JA, hur ser ni i sådant fall till att denna stimulering tillgodoses? 

 

  OM NEJ, vilka möjligheter tror ni att det finns med att stimulera känselsinnet?  

  (Relaterat till påverkan av kunden) 

 

 

Framtidens utrymme för sinnesmarknadsföring 

Nu har vi utifrån begreppet sinnesmarknadsföring gått igenom er marknadskommunikation och ert      

upplevelserum och vill avsluta med att fråga hur ni upplever att framtiden ser ut för detta 

ämnesområde. 
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Vad tror ni på ----- om sinnesmarknadsföring och dess framtid?   

  Är det ett verktyg som ni tror kommer att anammas av livsmedelsbranschen? 


