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Abstract (swe) 
 
Restaurangbranschen är en del av turistindustrin och viktig för näringens utveckling. Fokus i denna 
studie har inriktats mot restaurangföretag och deras möjligheter att påverka gäster med hjälp av 
sinnesmarknadsföring.  
 
För att visa på marknadsföringens goda inverkan på företag genomfördes en observation samt intervjuer 
med marknadsföringsexperter och inredare. Det framkom att sinnesmarknadsföring, som involverar 
människans fem sinnen, ökar gästens uppehållstid och viljan att spendera pengar i besöksmiljön. 
 
Uppsatsen syftar till att belysa hur företag på ett effektivt sätt kan påverka en gästs 
restaurangupplevelse. Hypotesen utgår från att sinnesmarknadsföring skapar ett ökat välbehag hos 
gästen vilket gör det till ett effektivt sätt att marknadsföra. Resultatet av studien visar att företag med 
hjälp av sinnesmarknadsföring kan påverka gästen på ett djupare plan och att användandet av olika 
sinnesstrategier framkallar positiva känslor. 
 
 
Nyckelord 
Sinnen, Marknadsföring, Restaurang, Upplevelse 
 
 
 
Abstract (eng) 
 
The restaurant business is part of the tourist industry and vital for the industry's development. The core 
of this study has been focused on restaurant businesses and their ability to influence their guests with the 
use of sensory marketing. 
 
To demonstrate marketing's good impact on the business, an observation and interviews with marketing 
experts and interior designers were conducted. It was revealed that sensory marketing, which involves 
the five senses, increased guest retention and willingness to spend money. 
 
This essay aims to highlight how companys effectively can influence a guest's restaurant experience. 
The hypothesis assumes that sensory marketing creates added pleasure for the guest and make it an 
effective way of marketing. Results of the study show that companies using sensory marketing can 
affect the visitor on a deeper level and that the use of different sensory strategies elicit positive 
emotions. 
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1. Inledning 
 
År 2009 använde sig den välkända cafékedjan Dunkin’ Donuts av interaktiva annonser i bussar för sin 
franchiserestaurang i Sydkorea1. Syftet med kampanjen var att marknadsföra sitt varumärke och påverka 
resenärernas luktsinne för att locka till köp av kaffe. När företagets reklamjingel spelades på radion 
utsöndrades en kaffedoft via installerade doftdosor vilket resulterade i att kaffeförsäljningen ökade med 
29 procent under kampanjens gång. Övriga faktorer som kan ha påverkat försäljningssiffrorna och som 
bör belysas är till exempel brist på andra caféer i området eller att det vid undersökningstillfället var 
rusningstid och bussresenärerna därför var fler.  
 
Resultatet av kaffekampanjen skapade dock ett intresse hos författarna för ämnet sinnesmarknadsföring, 
en marknadsföringsform som använder människans fem sinnen för att influera gästernas omedvetna 
besöks- och köpbeteenden.  
 
Uppsatsen kommer att behandla ämnet sinnesmarknadsföring med fokus på den turistintensiva 
restaurangbranschen. Då dagens ökade konkurrens inom branschen kräver att företag differentierar sig 
på marknaden, skulle denna marknadsföringsform kunna appliceras av krögare för att skapa en känsla 
hos gästen och förändra deras beteenden. 
 

1.1 Problemdiskussion 
Sinnesmarknadsföring är ett växande men oexploaterat fenomen som går att finna världen över och 
inom dagligvaruhandeln har denna marknadsföringsform tillämpats en längre tid. Livsmedelsbutiker och 
franchiseföretag som exempelvis Pressbyrån och 7-Eleven placerar avsiktligt ugnar nära in- och 
utgångarna för att kunderna ska känna doften av nybakat bröd och därmed lockas till köp2. 
 
Idag är den allmänna kunskapen om sinnesmarknadsföring bristfällig och endast en sparsam utövning 
går att finna. Globalisering, teknologisk utveckling och ett ökat resande är faktorer som bidrar till 
stigande turistvolymer, vilket skapar nya marknadsföringsmöjligheter för turistföretagen att nå ut till fler 
kunder.  
 
Inom restaurangbranschen är det viktigt att gästerna trivs för att behålla en lojal kundkrets och genom att 
använda strategier inom sinnesmarknadsföring kan restaurangerna anpassa kommunikationen mot vald 
målgrupp. Kännedom om sinnesmarknadsföring och dess strategier skulle ge krögarna en möjlighet att 
påverka gästerna på ett djupare plan än vad tidigare marknadsföring behärskat. 
 
För att tränga igenom varumärkesbruset på marknaden finns olika typer av marknadsföringsstrategier 
för att bli marknads- och kundorienterade. En viktig del om företag vill urskilja sig från mängden är att 
förstå sin målgrupp, bevaka konkurrenterna samt att hitta nya möjligheter att kommunicera vilket är 
grunden inom sinnesmarknadsföring.3  
 
 

                                                
1 Williams, D Jerry (2012) ”Dunkin’ donuts interactive bus ad sprays the aroma of coffee” 
2 Hellström, Magnus. Telefonintervju 2013-04-17 
3 Kotler, Philip (2004) Marknadsföringens tio dödssynder s.7 
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1.2 Uppsatsdisposition 
I uppsatsen beskrivs inledningsvis varför valda ämne är intressant och följs sedan av en 
problemdiskussion. Detta ämnar ge läsaren information om bakomliggande faktorer till ämnets 
aktualitet. Syfte, frågeställningar, begrepp och definitioner tas upp i det inledande kapitlet som avslutas 
med bakgrund. Fortsättningsvis följer ett metodkapitel där författarna redovisar för hur det empiriska 
arbetet genomförts, vilken möjlig kritik som finns mot metodsättet samt vilka respondenter som 
inkluderats.   
 
Teoriavsnittet innehåller den tidigare forskning samt de modeller som används som teoretisk 
referensram i uppsatsen, följt av en redovisning av det empiriska arbetet som författarna genomfört. 
Avslutningsvis presenteras ett analyskapitel där författarna sammanställer och summerar den teoretiska 
basen med empirisk insamlad data, som sedan följs av slutsats och möjligheter till framtida forskning. 
 

1.3 Begrepp och definitioner 
Sinnesstrategier 
Sinnesmarknadsföring 
Sinnesupplevelse 
 
Sinnesstrategier  
Det finns olika marknadsföringsstrategier som företag kan använda för att nå sin målgrupp. En 
sinnesstrategi är den typ av marknadsföringsstrategi som fokuserar på att påverka människans fem 
sinnen för att inverka på upplevelsen och differentiera sig på marknaden.4 
Det finns fem olika sinnesstrategier som var och en påverkar de fem sinnena, dessa är: synstrategi, 
ljudstrategi, luktstrategi, känselstrategi och smakstrategi. 
 
Sinnesmarknadsföring  
När företag använder sinnesstrategier för att påverka människans fem sinnen kan produkter och tjänster 
uppfattas på ett djupare plan och leda till ökad konsumtion. Sinnesmarknadsföring kallas det när företag 
genom olika sinnesstrategier bygger upp och etablerar ett varumärke och använder en marknadsföring 
som knyter an och lär känna sin målgrupps identitet, livsstil och personlighet.5 
 
Sinnesupplevelse 
En upplevelse förklaras av Lena Mossberg som “en helhet som påverkas av olika faktorer”, såsom 
atmosfär och servicenivå6. En sinnesupplevelse är däremot när människans fem sinnen reagerar på olika 
delar inom marknadsföring som framkallar känslor, vilket konkluderar i en upplevelse7. 
 
 
 
 
 

                                                
4 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.21-25 
5 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.20 
6 Mossberg, Lena (2003) Att skapa upplevelser… s.13 
7 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.12 
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1.4 Hypotes och syfte 
Uppsatsen har en hypotes som innebär att sinnesmarknadsföring är ett effektivt sätt att marknadsföra 
restaurangföretag i syfte att påverka en gästs upplevelse. För att kunna besvara denna hypotes har 
uppsatsen även följande syfte.  
 
Syftet är att undersöka om sinnesmarknadsföring kan appliceras för att påverka en gästs 
helhetsupplevelse vid ett restaurangbesök. 
 

1.5 Frågeställningar 
● Skiljer sig uppfattningen om sinnesmarknadsföring mellan marknadsförare och inredare? 
● På vilka sätt kan sinnesmarknadsföring användas för att påverka en gästs restaurangupplevelse? 
 

 1.6 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till ett företagsperspektiv med fokus på hur sinnesmarknadsföring kan påverka en 
gästs restaurangupplevelse. Information om hur dessa gäster uppfattar fenomenet och hur de ställer sig 
till en omedveten påverkan av marknadsföringen kommer inte att inkluderas.  
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2. Bakgrund 
 
Under 1700-talets Paris uppstod vad som idag klassas som en modern västerländsk restaurang. Att bli 
uppassad på och serverad högklassig mat var någonting helt nytt och besöksmiljön planerades med 
småbord, skrivna menyer och tallriksservering, faktorer som idag förknippas med restaurangbesök. 
Under denna period kunde endast en liten del av befolkningen avnjuta vällagade måltider, då 
majoriteten levde på spannmål. Som resultat av ett ökat resande behövdes ett större utbud av 
restauranger som komplement till de nybyggda hotellen. Ofta gick utvecklingen av logi och 
näringsställen hand i hand och från Paris spreds de nya restaurangtrenderna vidare inom Europa.8 
 
Viljan att gå ut och äta ökade och tillgången till livsmedel såväl som ekonomin blev bättre. Den franske 
kocken Régis Cadier drev restaurangerna på Hotel Rydberg och Grand Hotel i Stockholm och hans 
franska influenser och högklassiga mat blev en förebild för Sveriges mer väl anseende restauranger.9  
 
Att bejaka samhällets utveckling skapar större möjligheter att ana framtidens trender och behov10. Idag 
har restaurangtrenden brett ut sig över västvärlden, matprogrammen fyller tv-tablåerna11 och människor 
är beredda att betala för en trevlig middagsstund utanför hemmet12.  
 
Förändrade beteenden hos människor har i alla tider ställt krav på utvecklingen av produkter och tjänster 
och ett krav vid restaurangbesök är att gästen vill känna sig bekväm och välkommen. Ett 
restaurangföretag som kan förstå dessa föränderliga behov samt utveckla passande utbud har chans att 
differentiera sig från konkurrenterna och marknadsföra sig på ett effektivt sätt.13 

 
2.1 Traditionell marknadsföring  
Marknadsföring enligt den traditionella läran utvecklades i Amerika under 1900-talet och är ett sätt för 
företag att nå ut till en massmarknad. Det skapades stora segment och marknadsförare arbetade efter en 
“push-filosofi”, som gick ut på att konsumenter är påverkningsbara om de utsätts för tillräckligt med 
stimuli.14  
 
En annan grundpelare inom den traditionella marknadsföringen är marknadsmixen, även kallad “de fyra 
P:n”, som användes som strategi för att nå de utvalda målgrupperna15. Tanken låg i att köpbehov och 
begär kan skapas genom en uttänkt marknadsstrategi där företag genom pris, produkt, plats och 
påverkan får konsumenter att spendera tid och pengar16.  
 
De tidigare massmarknaderna utvecklades och delades upp i mindre segment, även konsumenternas 
inställning ändrades och det lades ett ökat fokus på individualisering och skräddarsydda produkter17. 
Klassisk annonsering, via radio och tv, ifrågasattes som ineffektivt och kostsamt18.  

                                                
8 Blom, Edward (2012) ”Den moderna restaurangens födelse och kroglivets guldålder…” 
9 Blom, Edward (2012) ”Den moderna restaurangens födelse och kroglivets guldålder…” 
10 Aronsson et al (2003) Turism - världens största näring s.22 
11 Svenson, Olivia (2011) 08-problem: Smakar det så kostar det 
12 Rytkönen et al (2013) Från matproduktion till gastronomi s.140 
13 Aronsson et al (2003) Turism - världens största näring s.22 
14 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
15 Smartbiz > Smartbiz högskola > Marknadsföring 
16 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
17 Kotler, Philip (2008) Kotlers marknadsföring s.40 
18 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.18 
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Forskning inom marknadsföring började tas fram men denna kunde inte appliceras på den klassiska 
marknadsmixen. Detta gjorde att marknadsföringen började utvecklas mot att skapa en dialog och 
relation med konsumenterna.19 
 

2.2 Relationsmarknadsföring  
Att erhålla nya kunder har länge varit fokus inom marknadsföring. Att bevara kundrelationer och 
värdesätta lojalitet har inte legat i företags främsta intresse för marknadsförare eller forskare. Trots detta 
är relationsmarknadsföring ingen nytt fenomen utan har funnits sedan 1980-talet.20  
 
Relationsmarknadsföring kan ses som en reaktion till den traditionella marknadsföringsinriktningen. Till 
skillnad från den marknadsföringen, som använder sig av masskommunikation till en homogen grupp, 
syftar relationsmarknadsföring till att interaktion, relation och nätverk står i fokus.21 Målet är att skapa 
en nöjd och lojal kundkrets som återkommer och Evert Gummesson som har skrivit boken 
Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R sammanfattar den här utvecklade typen av marknadsföring 
som:  
 
"Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. 
Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra.... Nätverk uppstår 
när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara... I relationerna - i det enkla liksom i det 
komplexa nätverket - har parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med varandra. Detta 
benämns interaktion".22  
 

2.3 Sinnesmarknadsföring 
Sinnesmarknadsföring är en marknadsföringsform som företag kan använda för att nå sina kunder. Det 
är av stor vikt att företag identifierar sin målgrupp och förstår hur kunderna tänker och känner för att 
kunna kommunicera med dem23.  
 
Sinnenas betydelse är grundläggande för att en människa ska kunna uppleva och utan dessa så kan 
intryck inte skapas. Människan skulle utan sina sinnen varken kunna tänka, känna, förstå eller lära sig 
nya saker vilket resulterar i att sinnena blir avgörande.24 Genom att använda sinnesstrategier etableras en 
marknadsföring som knyter an till besökarnas identitet, livsstil och personlighet25.  
 
Enligt Bertil Hultén, professor i marknadsföring vid Linné universitetet, är det i dagens samhälle viktigt 
att förstå besökarnas behov samt att se dem som rationella och emotionella individer, för att kunna öka 
deras belåtenhet. När företag har förståelse för sina besökares identitet, livsstil och personlighet kan de 
utveckla en relation som i sin tur leder till en ökad tillfredsställelse och vilja att konsumera. För en 
marknadsförare är denna kunskap om människors behov och beteendemönster viktig.26  
 
 
 

                                                
19 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
20 Berry, Leonard (1995) ”Relationship Marketing of Services - Growing Interest, Emerging Perspectives” 
21 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
22 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
23 Kotler, Philip (2004) Marknadsföringens tio dödssynder s.7 
24 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.30 
25 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.20 
26 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.28 
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Tidigare marknadsföring har generellt förbisett vikten av människans fem sinnen, men en förståelse för 
de processer som framkallar sinnesupplevelser möjliggör för företag att anpassa marknadsföringen för 
att påverka en besökares upplevelse.27 Varje individuellt sinnesintryck ger en personlig prägel vilket 
bidrar till den avgörande känslan av produkten eller tjänsten28.    
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
27 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.173 
28 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.175 
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3. Metod 

3.1 Induktivt och deduktivt metodsätt 
Ett induktivt metodsätt innebär att forskaren inleder en undersökning utan förbestämda hypoteser och 
utifrån det data som samlas in under den empiriska undersökningen kan forskaren nå ett resultat och en 
slutsats. Ett induktivt arbetssätt går ut på att författarna kan dra generaliserbara slutsatser utifrån den 
genomförda empiriska undersökningen29. Det deduktiva arbetssättet, som innebär att forskaren tar fram 
hypoteser utifrån tidigare kunskap inom området, är dock vanligast inom samhällsvetenskapen.30  
 
För att uppnå uppsatsens syfte anser författarna att en kombination av dessa metodsätt är lämpligast. En 
hypotetiskt- deduktiv- induktiv metod skapar enligt Hans Rosing, lektor på Åbo Akademi, bra 
möjligheter att förutsättningslöst samla information utifrån en hypotes och dra generaliserbara slutsatser 
utifrån den genomförda empiriska undersökningen.31 
 

3.2 Hermeneutik 
Hermeneutik är ett synsätt som rör tolkning och förståelse för fenomen och som från början grundandes 
för att nå en förståelse för teologiska texter. Läsaren tar hänsyn till vilken kontext som texten är skriven 
inom.32 Det tolkande synsättet är vanligt vid samhällsvetenskapliga frågor där kontexten måste tas 
hänsyn till för att förstå sociala entiteter33. Tolkning inkluderar allt från avkodning till att förstå det 
kommunicerade budskapet eller en människans livssituation34.  
 
Hermeneutik är en motsats till den positivistiska traditionen som är vanlig vid naturvetenskapliga 
inriktningar. Många forskare anser att det råder en brist på helhetssyn inom positivismen till skillnad 
från hermeneutiken, som kan ses som en allmän lära om kommunikation och förståelse.35 Då författarna 
vill tolka sinnesmarknadsföring som ett fenomen är det hermeneutiska synsättet lämpligt och har en 
central position under utformandet av uppsatsen. 
 

3.3 Flermetodsforskning 
Att kombinera ett kvalitativt och kvantitativt metodsätt kallas triangulering och är vanligt vid studier av 
sociala fenomen36. Denna typ av flermetodsforskning används med argument om en ökad validitet på 
uppsatsen, då kombinationen kan styrka respektive försvaga fördelar och nackdelar från de olika 
tillvägagångssätten37.   
  
En fördel med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är att det kvalitativa metodsättet 
skapar en kontextuell förståelse som sedan kan understrykas av variabler framkomna ur en kvantitativ 
undersökning.38  
 
 

                                                
29 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.22 
30 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.20 
31 Rosing, Hans (2006)  Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder s.79 
32 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.370 
33 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.30  
34 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s.33 
35 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik s. 33-34 
36 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.260 
37 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.408 
38 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.609 
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Kritiska argument mot detta metodsätt är enligt Bryman grundade i den skillnad som finns mellan de två 
metodsätten. Kritikerna syftar till att dessa skillnader riskerar att göra uppsatsen svagare än om 
forskaren avgränsar sig till en metodisk inriktning.39  
 
Eftersom uppsatsen ämnar öka förståelsen för ett fenomen snarare än att revidera befintliga teorier anser 
författarna att kombinationen av dessa två tillvägagångssätt inte ger en ökad validitet, utan att en 
koncentration inom det kvalitativa metodsättet skapar ökat förtroende för studien.40 
  
Genom djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner tillsammans med tidigare forskning önskar 
författarna kunna besvara uppsatsens syfte samt frågeställningar. Som komplement till dessa intervjuer 
kommer en dold observation att genomföras. Dessa används ofta i samband med kvalitativa 
undersökningar och hör till ett av de vanligaste tillvägagångssätten inom samhällsvetenskaplig 
forskning.41 Observationen kommer att genomföras på Vapiano som utvald restaurang för att se om den 
omgivande miljön påverkar författarnas egna sinnesupplevelser med deras aktuella förkunskaper om 
sinnesmarknadsföring. 
 

3.4 Intervju som metod 
Det finns olika typer av intervjuformer som går att realisera vid insamlande av kvalitativ data, de 
vanligaste är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Den sistnämna utgår från överskådliga 
teman med generella frågor vilka ställs på ett informellt sätt, istället för att utgå från ett intervjuschema 
som är standard vid en strukturerad intervju. Under en ostrukturerad intervju kan frågorna förändras och 
varieras i ordningsföljd beroende på intervjusituation.42 
 
Den semistrukturerade intervjuformen är en kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju. 
Denna variant utgår från ett intervjuschema men likt vid en ostrukturerad intervju kan frågornas 
ordningsföljd variera.43 
  
En strukturerad intervju är som tidigare nämnt den vanligaste metoden där fokus ligger på att frågorna 
och upplägget ska standardiseras så att intervjusvaren skiljer sig åt så lite som möjligt44. Genom att 
intervjuaren ställer likvärdiga frågor till respondenterna utifrån ett i förväg bestämt frågeschema utsätts 
respondenterna för samma frågestimuli. Dessa frågor kallas ofta för slutna eller förkodade och gör så att 
svaren kan sammanställas vilket underlättar för intervjuaren att analysera fram en slutsats.45 
  
Författarna genomförde både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. En del av intervjuerna har 
genomförts via strukturerad e-postkorrespondens, där ett frågeschema planerades och sedan skickades 
till utvalda personer för svar. De respondenter som är aktiva inom samma områden tilldelades likadana 
frågor, för att utsättas för samma frågestimuli. Den ostrukturerade intervjuformen användes vid den 
personliga intervjun, detta för att författarna ville skapa en dialog med respondenten och inte begränsa 
samtalet. 
 
Målet med uppsatsen ämnar ta reda på hur sinnesmarknadsföring påverkar en gästs upplevelse vid ett 
restaurangbesök, därför ansåg författarna att dessa intervjuformer var att föredra. I empirin kommer 
författarna presentera hur de utvalda respondenterna resonerar kring sinnesmarknadsföringen.  
                                                
39 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.409 
40 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.609 
41 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.257 
42 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.127 
43 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.127 
44 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.122 
45 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.123 
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För att kunna dra generella slutsatser och få svar på uppsatsens hypotes i analysen anser författarna att 
det är viktigt att urskilja varje respondents tankar för att kunna se likheter och skillnader. Att genomföra 
intervjuer är en krävande uppgift som erfordrar att intervjuaren är påläst och kan frågorna. Detta är av 
stor vikt då det finns risk att i en situation som denna ställa fel frågor eller på fel sätt, vilket leder till 
konsekvenser med svarsinformationen. För att undvika att tappa ordningsföljden och omedvetet 
genomföra en semistrukturerad intervju kan frågorna med fördel vara numrerade.46  
 

3.5 Val av respondent 
Intervjuerna kommer att genomföras med personer som besitter kunskap inom sinnesmarknadsföring, 
restaurangbranschen och inredning då dessa är sammankopplade till en gästs totala 
restaurangupplevelse.  
 
Författarna har valt Niklas Broweus som uppsatsens huvudrespondent. Hans kunskap kommer att 
fungera som grund inom ramen för sinnesmarknadsföring och informationen inhämtas från en intervju 
samt hans bok “Sinnesmarknadsföring”. 
 
Då uppsatsen är inriktad mot restaurangbranschen valde författarna respondenter som kan bidra till den 
empiriska informationen som krävs för att kunna besvara syftet. De övriga respondenterna i uppsatsen är 
Magnus Hellström som har kunskap om marknadsföring av restauranger, Tina Resare och Malin Jensen 
som arbetar med inredning samt Linda Nordlund, marknadsansvarig på restaurangen Vapiano. 
 
Uppsatsen är teoretisk och empirin kommer användas för att verifiera eller falsifiera framtagen teori och 
forskning. Därför avgränsades intervjuerna till fem stycken då författarna anser att respondenternas 
kunskap tillsammans med den teoretiska referensramen tillfredsställer och bidrar till helhetsförståelsen 
som krävs för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

3.6 Metodkritik 
En uppsats grundad på en hypotes resulterar i att forskaren kan verifiera eller falsifiera en förvald tes i 
slutsatsen. Kritik mot uppsatser som utgår från ett hypotetiskt tänkande summeras av de svårigheter som 
finns med att dra generella slutsatser om fenomen. Somliga ämnen kan vara enkla att verifiera i teorin 
men inte i praktiken.47  
 
Denna uppsats utgår från en förvald hypotes där författarna haft ett ställningstagande vid insamlandet av 
data. Utifrån detta valdes intervjupersoner med förkunskaper och relevans till ämnet för att verifiera 
eller falsifiera hypotesen. Detta resulterade i att respondenterna har ett liknande ställningstagande som 
författarna och en subjektiv bild av sinnesmarknadsföring.  
 
Att använda intervjuer som metod kan medföra vissa hinder. Dessa kan vara att frågan är oklart 
formulerad eller ställs med ett specifikt, men omedvetet tonfall. Risken finns även att respondenten 
misstolkar frågan eller att intervjuaren uppfattar svarsinformationen på ett felaktigt sätt. Dessa felkällor 
förhindras när författarna besitter en god förkunskap inom de olika intervjuformerna och hur de ska 
genomföras på ett korrekt sätt.48 Övrig kritik mot intervjuer som metodsätt är att det är en tidskrävande 
uppgift att omvandla muntlig insamlad empiri genom transkribering49. 

                                                
46 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.133 
47 Persson, Paul (2013) Vetenskapsteori 
48 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.124 
49 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.311 
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Författarna har i den här uppsatsen valt att inte inkludera de fullständiga intervjuerna som bilagor. 
Beslutets togs på grunderna att det upplevs tynga ned arbetet då all insamlad information från 
intervjuerna redovisas i empirin. För att förhöja arbetets transparens kommer dock frågorna som ställdes 
till respondenterna att presenteras i bilagor, detta för att ge läsaren en bakgrund till det empiriska arbetet.  

 
3.7 Källkritik 
Vid val av vetenskapliga artiklar har databaserna Google Scholar och SAGE använts. Författarna har 
kontrollerat att artiklarna är granskade av andra forskare och publicerade i branschtidningar då detta är 
grundläggande för vetenskapliga publikationer. Ett kritiskt tänkande kring val av referenser ger läsaren 
trovärdighet och tillförlitlighet till uppsatsen och detta har författarna lagt vikt vid i valet av detta. För 
att tydliggöra hur tidigare forskning har förändrats över tiden samt för att få validitet på insamlat 
material används artiklar skrivna mellan 1995-2013 med störst fokus 2000-talet. 
 
Då teoriavsnittet baseras på tidigare forskning som i sin tur hänvisar till andra forskare består 
källhänvisningen till stor del av sekundära källor. Detta kan göra att uppsatsens insamlade material blir 
svårbedömt för en nyanserad tolkning, men sekundärkällorna inkluderas då materialet är relevant och 
täckande för att besvara syfte och hypotes. 
 
Uppsatsens primärkällor består av författarnas egna empiriska intervjuer och observation. Författarna är 
medvetna om att uppsatsen kan bli subjektiv då den utgår från en hypotes och endast behandlar 
företagsperspektivet av sinnesmarknadsföring. Även valet av respondenter kan påverka uppsatsens 
objektivitet då de har en liknande inställning till ämnet. På grund av att sinnesmarknadsföring är en 
oexploaterad del av marknadsföring, finns det idag inte tillräcklig grund av teoretisk fakta att tillgå för 
att få en nyanserad vetenskaplig bild. Därför används primärkällorna som ett sätt för att se hur bra de 
överensstämmer med sekundärkällorna, det vill säga uppsatsens teoretiska grund. Författarna vill på så 
vis försöka skapa en trovärdig uppsats trots risken för subjektivitet. 
 

3.8 Etik  
Under arbete med akademiska studier är det viktigt att ta hänsyn till den etiska aspekten. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer som koncentrerar sig på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vid genomförande av en empirisk undersökning är det viktigt 
att respondenten är informerad om studien och hur dennes bidragande kunskap kommer att nyttjas. Det 
krävs även att respondenten ger sitt samtycke och att det finns rättighet till avslutat deltagande om så 
önskas. Respondenternas privata uppgifter ska behandlas med konfidentiellt och nyttjandeprincipen 
innebär att informationen endast får användas i undersökningens syfte.50 
 
I enlighet med de etiska kraven som finns vid samhällsvetenskaplig forskning, informerade vi 
respondenterna angående uppsatsens syfte och innehåll för att få ett samtycke till deltagande. Författarna 
frågade under det personliga intervjutillfället om tillstånd till inspelning och vid e-postintervjuerna 
skickades den sammanställda transkriberingen tillbaka till respondenterna för godkännande innan 
publicering. I två av fallen valde respondenterna att inget godkännande av texterna var nödvändigt, då 
de kände sig tillräckligt informerade om hur deras kunskap skulle komma att användas. 
 
Författarna genomförde en dold observation på restaurangen Vapiano, som enligt etikens regler kan 
uppfattas bryta mot information och samtyckeskraven. Då informationen från observationen inte 

                                                
50 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.440-441 
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påverkar uppsatsens syfte men bidrar med kunskap om fenomenet sinnesmarknadsföring anser 
författarna att observationen inte påverkar validiteten på uppsatsen. 
 
 
3.8.1 Sinnesmarknadsföring och etik  
Sinnesmarknadsföring kan uppfattas som manipulativ eftersom den påverkar människor på ett 
omedvetet plan. Forskare inom ämnet bemöter dock kritiken med att sinnesmarknadsföring inte skiljer 
sig från andra marknadsföringsformer ur det perspektivet. All marknadsföring grundar sig i att påverka 
människor, därför bör kritiken rikta sig mot marknadsföring i allmänhet och inte sinnesmarknadsföring i 
synnerhet.51  
 
Dagens individer fostras till att vara konsumenter och har en större medvetenhet om marknadsföringens 
spridning i samhället52. I och med att vår uppfattning förändras av marknadsföring och dess påverkan, så 
förändras även de etiska reglerna inom all typ av marknadsföring. Därför bör sinnesmarknadsföring ur 
ett etiskt perspektiv anses tänja på gränserna men fortfarande vara inom den etiska ramen.  
 

3.9 Analysmetod 
För att kunna genomföra en analys i ett akademiskt arbete krävs en förkunskap om ämnet samt ett 
planerat sätt att samla in data. Vid bedömning av insamlad data ur ett kvalitativt angreppssätt finns två 
kriterier, trovärdighet och äkthet. För att öka trovärdigheten av insamlad data kan primärkällor användas 
då kunskapen står till grund för uppsatsen.53 I denna uppsats har författarna samlat in information och 
teorier för att få en grundkunskap om ämnet. Intervjuer har sedan genomförts så att det empiriska arbetet 
kan användas som primärkälla för att komplettera eller revidera tidigare forskning och de sekundärkällor 
som finns i uppsatsen.  
 
Författarna kommer att analysera den empiriska delen av arbetet genom att undersöka hur väl det 
insamlade data överensstämmer med författarnas förkunskaper och den teoretiska referensramen. 
Analysen kommer framföra respondenternas tankar inom sinnesmarknadsföring och hur dessa skiljer sig 
eller liknar den teoretiska informationen som presenteras i uppsatsen. Genom analys av den insamlade 
empirin vill författarna presentera hur det går att applicera sinnesmarknadsföring i praktiken med hjälp 
av uppsatsens teori och empiri. 
 
 
3.9.1 Transkribering 
Transkribering innebär att forskaren omvandlar sitt kvalitativt insamlade data och överför detta till en 
analyserbar text. Muntlig och observerad information omvandlas till textform för att skapa möjlighet att 
analysera och nå en slutsats.54  
 
För att undvika transkriberingsarbetet kan intervjuer genomföras digitalt där informationen då är 
textbaserad från början och möjligheterna till uppföljningsfrågor fortfarande finns kvar. Dock måste ett 
godkännande från respondenterna finnas eftersom det kan vara känsligt att överföra känslig information 
via Internet.55 
 

                                                
51 Broweus, Niklas. E-postintervju 2013-04-09 
52 Nordlund, Linda. Personlig intervju 2013-04-11 
53 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s.258 
54 Hjerm, Michael et al (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys s.83-84 
55 Hjerm, Michael et al (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys s.85 



    12 

För att underlätta datainsamlandet har författarna frågat angivna respondenter om möjlighet till e-post 
korrespondens för att så effektivt som möjligt kunna påbörja analysarbetet. Författarnas transkribering 
kommer inte att redovisa i bilaga då det upplevs som överflödigt då hela intervjun redovisas i empirin. 
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4. Teori 

4.1 Traditionell marknadsföring 
Enligt Cristina Ericson ska marknadsföring ses som en process som noggrant planeras och genomsyrar 
alla delar av företag. I sin bok “Marknadsföring av hotell och restauranger” nämner hon att detta är en 
förutsättning för att utfallet av marknadsföringen ska uppnå de ställda förväntningarna.56 Ett företag som 
arbetar progressivt med marknadsföring bör involvera alla avdelningar att bli kundorienterade istället för 
att enbart lägga den uppgiften på marknadsavdelningen57. Marknadsföring är således en kombination av 
marknadens behov och företagets respons på dessa och kan ses som en filosofi58. 
 
För att kunna särskilja sig från konkurrenterna med det informationsöverflöd som konsumenterna möter, 
är det viktigt att förstå deras kognitiva och emotionella sidor59. Företag måste ha kunskap om sin 
målgrupp då marknadsföringen inte fungerar utan en avgränsad kundgrupp att vända sig till60. 
 
Traditionell marknadsföring utgår från ett producentperspektiv där företag har en statisk 
envägskommunikation med en homogen målgrupp61. Marknadsföraren utgår från en bestämd process 
som kallas marknadsadministrationsprocessen62. Den baseras på att effektiv marknadsföring inleds med 
en marknadsundersökning som företaget därefter väljer sina segment från. Sedan utformas en 
marknadsföringsmix med blandning av pris-, produkt-, plats- och påverkansbeslut som implementeras, 
följs upp och kontrolleras.63  
 
Marknadsmixen har länge varit en grundteori inom traditionell marknadsföring och fungerar som en 
verktygslåda för företag när de ska skapa sin marknadsföringstaktik. Mixen består av de fyra delarna, 
pris, produkt, plats och påverkan som alla måste balanseras för att generera maximal genomslagskraft.64  
 

                                                
56 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.25 
57 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.35 
58 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.25 
59 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.27 
60 Berglund et al (2010) Hållbar marknadskommunikation s.23 
61 Nordlund, Linda. Personlig intervju 2013-04-11 
62 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.46 
63 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.47 
64 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.121 
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      65 
 
Som modellen visar har varje beslutsdel olika underfaktorer som ska tas hänsyn till vid traditionell 
marknadsföring. Genom att differentiera dessa faktorer kan företag påverka målgruppen inom det 
utvalda segmentet och få kunden att föredra det företagets produkter eller tjänster, samt vara villiga att 
betala mer66. Denna lista av kategorier var dock inte tillräcklig då detta sätt att beskriva ett fenomen inte 
inkluderar alla relevanta faktorer och inte kan appliceras på alla situationer. Ytterligare bevis på att det 
krävdes en utveckling av mixen var att marknadsförare ofta behöver addera specifika “P:n” för att kunna 
situationsanpassa marknadsföringen.67 Enligt Grönroos behövde marknadsföringen ta in nya perspektiv 
för att kunna ta marknadsföringsparadigmet till nästa nivå68. 
 

4.2 Relationsmarknadsföring  
Relationsmarknadsföring är den marknadsföringsform som är särskilt viktig inom tjänstesektorn. Till 
skillnad från traditionell marknadsföring handlar relationsmarknadsföring om att ha relationer, 
interaktion och nätverk i fokus och vikten ligger främst i att utgå från de befintliga kundernas behov och 
knyta dem närmare företaget. Om förståelse för kundernas behov finns och kan tillgodoses, bildas större 
förutsättningar att uppnå lönsamhet.69 
 
Richard Normann benämns ofta inom relationsmarknadsföring där han talar om begreppet 
“värdeskapande” till vilket han syftar att kunden är medproducent och att alla aktörer gemensamt 
skapar ett värde för produkten eller tjänsten.70  
 
 
 

                                                
65 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.123 
66 Kotler, Alan (2008) Kotlers marknadsföring s.124 
67 Grönroos, Christian (1997) ”Keynote paper from marketing mix to relationship marketing…”  
68 Grönroos, Christian (1997) ”Keynote paper from marketing mix to relationship marketing…”  
69 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.25 
70 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
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Som tidigare nämnt använde den första marknadsföringsskolan marknadsmixen, vilken går ut på att 
maximera vinsterna och minimera kostnaderna med hjälp av marknadsföring. Richard Normann tog 
denna marknadsmix och omvandlade den till en värdestjärna där det centrala kretsade kring att alla 
aktörer skapar värdeskapande processer tillsammans. 71  
 
 

72 
 
 
 
Att värna om befintliga kunder är viktigt för företagen ur ett lönsamhetsperspektiv, då det är billigare att 
stärka befintliga kundrelationer än att skapa nya. Det är även betydelsefullt att skapa långvariga 
relationer med sina kunder ur en konkurrenssynvinkel och detta görs med hjälp av ömsesidiga utbyten.73 
 

4.3 Sinnesmarknadsföring 
Forskning visar hur viktigt det är för företag att se varje möte med kunden som ett potentiellt tillfälle att 
öka tillfredsställelsen. Faktorer som hur produkten eller servicen presenteras eller hur den känns och 
doftar bidrar alla till en sinnesupplevelse hos kunden74. Kundbelåtenhet kan ses som en indikation på ett 
företags tidigare, nuvarande och framtida prestation och bör användas som ett övergripande fokus för 
marknadsförare enligt Young Namkung och SooCheong Jang75.  
 
För att kunden ska ges en helhetsupplevelse finns tre stycken dimensioner som ska inkluderas inom 
besöksmiljön, i det här fallet en restaurang. Dessa är; tillgänglighet och funktion, symboler och skyltar 
samt miljöförhållanden. Dimensionerna framkallar olika kognitiva, emotionella och fysiologiska 
effekter på gästen, vilket i slutändan leder till ett mötande eller undvikande köpbeteende.76 
Miljöförhållanden är den dimension som innehåller flest faktorer som påverkar de fem sinnena77 och till 
dessa räknas bland annat atmosfär och ljus.78 

                                                
71 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
72 Höglind, Björn (2013) Relationsmarknadsföring 
73 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.22 
74 Ganda, Michael (2012) ”Sensory marketing improves customer experience” 
75 Young, Namkung et al (2007) ”Does Food Quality Really Matter in Restaurants?...” 
76 Ute, Walter et al (2010) ”Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry” 
77 Ute, Walter et al (2010) ”Drivers of customers’ service experiences: a study in the restaurant industry” 
78 Broweus, Niklas. E-postintervju 2013-04-09 
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Brenda Soars skriver i sin artikel “Driving sales through shoppers’ sence of sound, sight, smell and 
touch” att vårt psyke är utrustat med tidigare erfarenheter, känslor, minnen och framtidsplaner och 
genom att utsättas för sinnesstimuli avgör dessa faktorer hur vi handlar i en viss situation79. 
 
Bertil Hultén som är medförfattare till boken Sinnesmarknadsföring forskar om hur människans fem 
sinnen kan öka besökarens belåtenhet, upplevelse och bild av företaget. Det är av stor vikt för 
serviceföretag att försöka skapa emotionella kopplingar mellan företaget och besökaren, både genom 
miljöförhållanden samt med hjälp av de element som besökaren interagerar med. Besökarens upplevelse 
tolkas genom syn, smak, ljud, lukt och känsel vilka skapar olika sinnesstimuli som påverkar beteenden 
och känslor80. I modellen nedan illustreras hur sinnesmarknadsföring fungerar.  
 
 

81 
  
 
Kroppens fem sinnen har en stor effekt på det mänskliga beteendet och effekterna som uppstår vid 
stimulans är allt från fysiska och kognitiva till sociala och känslomässiga. Genom sinnesstimuli kan 
företag påverka en besökares multisensoriska upplevelse som i sin tur bearbetar varumärkesbilden och 
kan förändra beteendet på ett sätt som ligger bortom medvetenheten.82  
 
Eftersom människor tar in världen utifrån sina sinnen så blir en upplevelse som tillämpar dessa stimuli 
mer givande. Med andra ord kan företag genom att använda rätt sinnesstimuli skapa de effekter som 
önskas hos besökaren.83 
 
Exempel på dessa effekter kan vara minskad stress, påverkan på köpbeteende och förändrat humör84. 
Soars menar att sinnesstimuli som påverkar humöret är en avgörande faktor, eftersom alla 
miljöförhållanden är unika på sitt sätt med varierande dofter, ljud, syner, smaker och texturer. Dessa ger 
företagen möjligheter att påverka kundens humör. Soars sammanfattar det hela som “Shoppers will be 
more likely to spend if they feel good about themselves in their interaction with that environment and 
they will want to revisit.”85 
 
 
 

                                                
79 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch” 
80 Hultén, Bertil (2011) ”Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept” 
81 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.21 
82 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.20 
83 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.28 
84 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch” 
85 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch” 
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4.3.1 Synstrategi 
Synsinnet är det mest betydelsefulla sinnet för att skapa en emotionell reaktion och det finns ett starkt 
samband mellan visuella stimulis och finansiellt resultat86. Visuellt tilltalande design har dokumenterats 
höja människors humör och detta medför att små detaljer eller defekter på produkter eller tjänster inte 
uppmärksammas på samma sätt87. Synsinnet är med andra ord människans viktigaste sinnesorgan88 och 
även det vanligaste och starkaste sinnet vid en upplevelse.89  
 
Färg bidrar till att stimulera människors minnen, tankar och upplevelseförmåga och har en stor påverkan 
på känslor90. Färg är av betydelse för människan och någonting som företag i allmänhet och restauranger 
i synnerhet kan använda sig av. Lämplig färgsättning påverkar besökarens utvärdering och resultatet av 
upplevelsen.91  
 
Några exempel på färgers påverkan är att gul är den färg som ögat generellt uppfattar först. På grund av 
detta förekommer gul ofta när det handlar om säkerhetsfrågor eller skyltar av den sorten, för att dra till 
sig människors uppmärksamhet. De flesta nyanser av blå har en lugnande inverkan och orange ger ett 
vänligt intryck.92  
 
Som ovan nämnt kan variation av färger och ljusstyrka påverka besökarens vilja att stanna och spendera 
pengar i besöksmiljön. Företag gynnas av färgval som associeras till de värden som varumärket står för 
då detta ger besökaren en positiv sinnesstämning och en anknytning till företaget.93 
 
Det är viktigt vid planeringen av en restaurang att vara medveten om gästens negativa påverkan av för 
många synintryck samtidigt. Det uppstår då en förvirring som resulterar i att intrycken väljs bort på 
slumpvis valda delar av upplevelsen eller att gästen totalt ignorerar den.94 Inslag av skönhet och estetik 
ger människor en känsla av samhörighet med sin omgivning, där ljus och ljussättning är faktorer som 
påverkar om besöksmiljön attraherar eller inte.95  
 
 
4.3.2 Ljudstrategi 
Att använda sig av ljud som en strategi för att påverka besökare har sedan lång tid varit ett vanligt 
fenomen inom marknadsföring och bidrar till människors sinnesstämning96.  
 
Soars pekar i sin artikel på att ljud är en faktor som berör människors humör under vistelsen i en 
besöksmiljö. Detta gäller i synnerhet valet av musik, där rytm och tempo kan vara avgörande för om en 
besökare trivs och vill spendera pengar i den miljön han/hon befinner sig i.  
 
Även om musik med högt tempo bör undvikas så föredrar besökare bakgrundsmusik före total tystnad97. 
I reaktion till detta finns exempel där hög ljudvolym och mycket basgångar är en del av ljudstrategin.  
Hultén tar upp företaget Abercrombie & Fitch, vars ljudstrategi är att skapa en känsla av nattklubb inne i 
butikerna. Strategin inkluderar hög volym, aktuella låtar med mycket bas.  

                                                
86 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.58 
87 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.62-63 
88 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.60 
89 Hultén, Bertil (2011) ”Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept”  
90 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.66 
91 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.67 
92 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.67 
93 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.66 
94 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch”  
95 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.69 
96 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.84 
97 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch”  
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Det uppstår inget stopp mellan låtarna och därför blir tempot och rytmen konstant98. Andra typer av 
ljudstrategier är att öka tempot under lunchperioden för att få en högre kundomsättning, samt att spela 
lugnare musik på kvällarna i syfte att få gästerna att stanna kvar. Att ta bort störande ljud används också 
som en strategi för att öka en besökares helhetsupplevelse.99  
 
 
4.3.3 Luktstrategi 
Det sinne som främst påverkar människans känslor är luktsinnet. Detta skriver Soars beror på att det är 
genom lukt som vi knyter an till minnen. Hjärnan uppfattar snabbt olika aromer och är ett kraftfullt 
medel då den tillåter människor att upptas av flera tankar och upplevelser samtidigt.100 
 
Soars refererar till Knasko och Lipman som i början på 90-talet upptäckte att omgivande aromer ökade 
en kunds uppehållstid. Detta kom senare att styrkas när Gueguen & Petr år 2006 testade att under tre 
lördagskvällar sprida doftoljor i en restaurang för att se hur detta påverkade gästerna. Valet av oljor var 
lavendel, som anses ha en lugnande effekt samt citron, som upplevs uppfriskande och energigivande. 
Det visade sig att den lavendeldoftande oljan hade en positiv inverkan på gästerna då de stannade länge 
och spenderade mer pengar. Citrondoften gav däremot inget synligt resultat på besökstiden.101 
 
 
4.3.4 Känselstrategi 
Marknadsföring med fokus på känselsinnet kallas för taktil marknadsföring vilket betyder att 
information och känslor överförs via beröring. Den används för att öka interaktionen mellan företaget 
och kunden och bygger på att marknadsföringen tas in genom att exempelvis känna på produkterna.102 
 
De strategier som finns för känselsinnet används främst av produktföretag, där fokus ligger på 
förpackningar och utformning av produkt, men som med fördel kan användas av tjänsteinriktade företag 
också. Känselsinnet förstärker ofta en upplevelse när det kompletteras med de resterande sinnena.103  
 
En besöksmiljös känselstrategier innefattar textur, material och ytskikt på inredningen eller temperatur 
och möblering. Medveten användning av textur i marknadsföringssyfte ger interiören olika attribut som 
ökar besökarens värde på helhetsupplevelsen.104 Naturliga material som trä och läder uppfattas som 
mjuka, varma och inbjudande och används för att besökare ska känna sig avslappnade. Sedan finns det 
hårda material som har samma påverkan, exempelvis tegel som uppfattas som varm tack vare sin färg.105  
 
Hultén och Broweus menar att en besökare kan ta in en upplevelse bättre genom att beröra ytskiktet och 
känna materialets textur och fasthet106. Temperatur påverkar också en sinnesupplevelse och hur en 
besöksmiljö uppfattas. För restaurangföretag är matens konsistens en viktig faktor inom 
känselstrategin.107  
 
De reaktioner som uppstår vid beröring är inte bara fysiologiska utan även psykologiska, dessa bidrar till 
känslor och upplevelser och det är viktigt för företag att använda känselstrategier för att skapa 
interaktion mellan besökare och företag. Det har visat på ökade möjligheter för impulsköp om besökaren 
                                                
98 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch”  
99 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.91 
100 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch”  
101 Soars, Brenda (2009) ”Driving sales through shoppers’ sense of sound, sight, smell and touch”  
102 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.130 
103 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.131 
104 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.134 
105 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.135 
106 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.135 
107 Broweus, Niklas. E-postintervju 2013-04-09 
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kan interagera med produkten eller tjänsten.108 Genom att placera produkter eller interiör så att 
besökaren har en möjlighet att vidröra dessa, kan den känslomässiga aspekten förstärkas och skapa en 
starkare upplevelse.109 
 
Den teknologiska utvecklingen skapar förutsättningar för restauranger att använda sig av taktil 
marknadsföring och medvetna känselstrategier. Självbetjäningssystem och pekskärmar är två exempel 
på hur företag kan spara tid och pengar samtidigt som besökarna upplever större frihet och fler 
valmöjligheter.110 
 
 
4.3.5 Smakstrategi 
Människans smaksinne kallas för “det intima sinnet” eftersom det är lika individuellt som fingeravtryck. 
Smakupplevelserna kan därför skilja sig markant mellan olika personer, det är dock ett socialt sinne som 
upplevs till fullo tillsammans med andra.111 
 
Smaksinnet kompletteras av luktsinnet, då många av våra smakförnimmelser egentligen är 
doftförnimmelser. Om människan inte kan känna doft reduceras smaken med 80 % och för att skapa en 
smakupplevelse krävs att en synergi mellan alla sinnen uppstår.112 Den upplevda ”smaken” är alltså en 
kombination av smak, doft, utseende, form, konsistens och ljud som tillsammans påverkar aptiten113.   
 
Ett exempel på en smakrik upplevelse nämner Hultén och Broweus om en restaurang vid namn ”Dunkel 
Keller” framhäver smaksinnet genom att mörklägga restaurangen för att begränsa synsinnet, vilket 
tvingar de övriga sinnena att arbeta hårdare. Förutom nedsatt synförmåga innebär denna typ av strategi 
att känselintryck och ljudintryck blir starkare. Om ett sinne försvagas så förstärks de andra per 
automatik.114 
 

4.4 Sinnesupplevelse  
En sinnesupplevelse inkluderar och påverkar alla människans fem sinnen. Det finns verktyg som 
framkallar olika sensationer och med hjälp av dessa kan företag anpassa vilka känslor som ska beröras 
hos konsumenten. Nedan finns en sammanställning i tabellform, hämtad från boken 
Sinnesmarknadsföring, där Hultén och Broweus förklarar vilka olika möjligheter företag har att 
åstadkomma en sinnesupplevelse. Den visar hur de olika sensationerna, alltså sinnesstimuli, påverkar 
människan och med hjälp av vilka verktyg som företagen kan producera olika stimulis.115  
 

                                                
108 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.141 
109 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.142  
110 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.144 
111 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.153 
112 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.154 
113 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.155 
114 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.155 
115 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.176 
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                     116 
 

4.5 Marknadsföring för restauranger 
Med utgångspunkt ur ett restaurangperspektiv beskriver Cristina Isacson hur företag kan tänka vid 
marknadsföring av en restaurang. Inledningsvis måste restaurangföretag förstå att gästernas behov 
varierar beroende på tillfälle, livsstil, kulturell bakgrund och samhällsstatus. Det krävs därför en 
interaktiv marknadsföring, det vill säga en medverkan från besökaren för att tjänsten, i detta fall en 
restaurangupplevelse ska kunna levereras.117 
 
Det finns en koppling mellan restaurangfaktorer och gästers vilja att rekommendera. Kvaliteten på mat 
och service, prisnivå samt atmosfär påverkar helhetsupplevelsen. Resultatet från en aktuell 
undersökning visade att dessa faktorer kan framkalla en positiv rekommendation, så kallad “word-of-
mouth”.118 Om krögaren vet vilka krav som kundgruppen ställer kan marknadsföringen utformas för att 
tillgodose de behoven. Att möta gästens förväntningar framkallar en hög belåtenhet, vilket i sin tur leder 
till en bättre helhetsupplevelse.119  
 
Trots förkunskaper om faktorerna kan förväntningarna variera då kunderna inte beter sig likadant vid 
varje restaurangbesök, med andra ord måste krögaren vara medveten om att det sällan finns homogena 
grupper. Som marknadsförare av en restaurang är det viktigt att undersöka vilken delmarknad som ska 
bearbetas och sedan anpassa marknadsföringen efter förutsättningarna.120 
 
 

                                                
116 Hultén et al (2011) Sinnesmarknadsföring s.176 
117 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.28 
118 Linchi, Kwok et al (2013) ”Spreading Social Media Messages on Facebook…” 
119 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.104-105 
120 Isacson, Cristina (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger s.104-105 
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5. Empirisk undersökning 
 
Det empiriska kapitlet i uppsatsen innehåller redovisning av observation samt de djupgående 
intervjuerna med respondenterna. Upplägget valdes för att hjälpa läsaren att urskilja varje respondents 
enskilda tankar utifrån vilken bransch de verkar i.  
 

5.1 Niklas Broweus 
Författarna genomförde en e-postintervju med sinnesmarknadsföringsexperten Niklas Broweus. 
Han föreläser om sinnesmarknadsföring och är medförfattare till boken som används som underlag i 
uppsatsen.  
 
Enligt Niklas kan sinnesmarknadsföring påverka en besökares helhetsupplevelse, störst vikt har 
miljöförhållanden då dessa påverkar hur maten och drycken upplevs. Han menar också att ljus och ljud 
spelar in i upplevelsen och har en viktig roll i hur måltiden smakar. 
 
Restauranger är idag medvetna om sinnesmarknadsföring men har inte tillräckligt med kunskap för att 
använda det som en strategi. Niklas säger att det kan räcka med sunt förnuft och att det finns forskning 
att ta del av för att lära sig. Det är relevant för krögarna att kunna använda denna typ av marknadsföring 
då den påverkar hela upplevelsen för kunden. Det räcker inte med att maten smakar bra om miljön och 
detaljerna runt omkring är bristfälliga. Smaksinnet är det svagaste sinnet och det behöver hjälp av de 
övriga sinnena för att skapa en smakupplevelse som leder till en bra helhet. 
 
Det blir allt vanligare att restauranger arbetar med miljöfaktorer och atmosfären i besöksmiljön för att 
generera en bättre upplevelse för kunden. Ett exempel som Niklas tar upp är de etablerade 
snabbmatskedjorna där interiören till en början utformades för att skapa en hög kundsomsättning. Idag 
är det tvärtom och restaurangerna inreds istället bekvämt, det ska vara en plats där gästen kan spendera 
tid och få en upplevelse.  
 
Författarna frågade Niklas hur han ställer sig till restauranger som Vapiano ur ett 
sinnesmarknadsföringsperspektiv. Han menade att det är ett bra koncept då gästerna ser maten tillagas 
direkt vid beställning och på så vis upplever måltiden på nära håll innan den serveras. Genom detta 
skapas en smakupplevelse där fler sinnen än smaken är inkluderade. En negativ aspekt som uppkom var 
de elektroniska betalkorten som finns på den ovannämnda restaurangen, han ansåg att kedjan är för 
storskalig för att vara ett bra sinnesmarknadsföringsexempel.  
 
Att skapa en helhetsupplevelse för gästen kräver att företag påverkar de mänskliga sinnena och för en 
restaurang är smak- och luktsinnena av extra stor vikt. Syn och känsel måste också inkluderas i 
sinnesstrategierna då maten ska vara visuellt tilltalande och ha en bra konsistens. Temarestauranger har 
stor möjlighet att tjäna på sinnesmarknadsföring om temat upplevs genuint och äkta, däremot varnar 
Niklas för att det kan uppstå motsatt effekt om upplevelsen blir oäkta. 
 
Beroende på bransch så kan sinnesmarknadsföringen skilja sig åt, även om Niklas påpekar att det inte 
finns någon produkt- eller tjänstebransch, som använder dessa strategier mer än andra. Det är väsentligt 
att ha grundkunskap om de olika sinnena med respektive styrkor och svagheter samt utgå från företagets 
kärnvärden, då skapas ett starkt varumärke som i sin tur ger nöjdare kunder.   
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Niklas menar att sinnesmarknadsföring är övergripande och kan användas i alla kanaler, både före, 
under och efter köp. Strategierna fungerar både för att locka kunder till besök och för att få dem att 
stanna länge och spendera mer.  
 
Författarna ställde frågor angående den etiska biten av sinnesmarknadsföring då det tidigare i uppsatsen 
förts ett kritiskt resonemang kring den här typen av marknadsföringspåverkan.  
Niklas anser att sinnesmarknadsföring inte skiljer sig i det avseendet jämfört med annan form av 
marknadsföring. Grundstenar i alla marknadsföringsstrategier är att smyga in budskap i människors 
vardag, bygga varumärken och sälja. Föreställningen om att sinnesmarknadsföring skulle fokusera på 
manipulering bör då även gälla övrig marknadsföring.  
 

5.2 Tina Resare 
Författarna genomförde en telefonintervju med inredaren Tina Resare. Hon har erfarenhet från hotell 
och restauranginredning på företag som B&D, K-konsult, Living Design, Svensk inredning och Alliance 
Stockholm AB.  
 
Tina anser att färger som lämpar sig att använda i syfte att skapa en behaglig restaurangatmosfär varierar 
beroende på vilka proportioner de används i samt vad de kompletteras med. Med andra ord kan alla 
färger brukas så länge detta sker på rätt sätt. 
 
Om syftet är att inreda en restaurang för många personer menar Tina att flödet är viktigt. Beroende på 
hur människor rör sig i restaurangerna, både besökare och personal, så ska hänsyn tas till in- och ut 
flödena vid planeringen. Detta går naturligtvis att styra beroende på vilken typ av restaurang och gäst 
som berörs.  
 
Det är betydelsefullt att tänka på ljussättningen för att frambringa en trevlig restaurangatmosfär. Detta 
påverkar inte endast om det är mörkt eller ljust utan även färgerna och dess nyanser. Enligt Tina kan 
krögaren styra var en besökare väljer att sätta sig med hjälp av ljussättning. Dåliga skuggor av ljus kan 
exempelvis göra så att en person ser trött ut och genom att använda sig av punktbelysning på olika 
nivåer så kan man skapa en mer färgspelande atmosfär. 
 
Tina berättar att människor inte är helt olika flugor när det gäller att attraheras till ljus. Förr i tiden var 
lägerelden den plats som människorna samlades kring, både för att värma sig och tillaga mat. Ett 
levande ljus eller en pinnspotlight som lyser upp ett bord känns för många gäster lockande. En belysning 
vid golvet kan leda dem till bordet och glitter i taket skapar en känsla av glamour.  
Det som restaurangerna vill framhäva, såsom vinskåp eller konst kan punktbelysas och i övrigt får det 
gärna vara trivsamt mörkt runt omkring så att gästerna slappnar av. 
 
Möbler är ytterligare ett sätt att styra människor. Ska gästerna sitta i flera timmar och ha mysigt bör 
sköna stolar eller soffor finnas tillgängliga, men är syftet att skynda på kundflödet är det vanligare med 
något hårdare stolar. Regeln är överlag att glada gäster som stannar längre gör det i en atmosfär där de 
känner sig bekväma. Tina fokuserar även på vikten av att rörelsehindrade och äldre måste kunna ta sig 
in och ut, så detta är någonting som bör tas med i planeringen av möblering. 
 
“Såsvänligt” är ett begrepp som Tina Resare använder sig av och som innebär att restaurangerna måste 
ta med i beräkningen att gästerna spiller. Detta är särskilt relevant när det kommer till färger då det finns 
sätt att inreda så att fläckarna inte syns, till exempel genom att ha varierade kulörer. Det är viktigt att 
gästerna känner sig bekväma och avslappnade och därför bör man aldrig inreda så att de genom sina 
kläder eller dylikt sticker ut. 
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Ett annat sätt att inreda är genom att skapa ett något “rörigt” intryck för att gästerna ska känna sig 
bekväma. Ett exempel som Tina tog upp var att om en restaurang endast är inrett i vitt kan detta 
resultera i att stämningen blir stel och att gästen inte vill sitta där i rädsla att göra någonting fel. 
 
För att locka gäster är Tinas uppfattning att den varma delen av färgcirkeln mellan rött och gult är mer 
tilldragande till mat och tillagning och att vårt luktsinne har en starkare påverkan här. Doften av nymalt 
kaffe, nybakat bröd eller nystekt lök får de flesta att bli sugna på mat och dessa typer av dofter kan ledas 
ut via ventilationskanaler till gatan. 
 
Andra sätt att locka gäster till köp via inredning kan vara genom konst. Att till exempel ha närbilder av 
frukt på väggarna vid försäljning av juicer, eller att ha en vinkällare inne i restaurangen för att påminna 
gästen att köpa vin till maten är strategier som kan användas. Restaurangerna kan även exponera maten 
så att gästerna ser råvarorna, vilket stimulerar sinnena. 
  
Ljudnivån på en restaurang är viktig och det gäller att ha en lagom ”slammernivå”. Klirr från porslin och 
brickor eller att höra kocken laga mat från köket kan upplevas som trevligt men blir ljudet för starkt och 
stökigt upplevs det som negativt.  
 
Enligt Tina är det inget tvivel om att människor kan påverkas och styras av inredning. Dock gäller det 
att använda denna typ av kunskap på ett bra sätt så att besökaren inte känner sig lurad till 
överkonsumtion. 
 

5.3 Malin Jensen 
Malin Jensen är entreprenör och arbetar som inredare, designer, projektledare och inspiratör. 
Författarna genomförde en e-postintervju kring hennes tankar om inredning och färgers påverkan på 
människor. 
 
Malin anser att det inte finns några förbjuda färger när man inreder för att skapa en behaglig 
restaurangatmosfär, så länge de används med måtta och i fin harmoni. Färgerna bör alltså inte bara synas 
på ett ställe, utan blandas för att skapa balans. Detta beror dock på vad man vill åstadkomma med sin 
restaurang eftersom det idag finns en rad olika restaurangkoncept och teman att ta hänsyn till.  
 
I syfte att inreda på ytor där många personer ska vistas samtidigt anser Malin att det är fördelaktigt att 
dela upp lokalen, då det inte är trevligt för gästerna om de upplever att de befinner sig i en hangar. I 
stället föreslår hon att man kan göra rum i rummet, så att gästerna kan välja yta. Att dela upp rummet 
genom att möblera i grupper, till exempel soffor vända mot varandra med belysning som bara ger ljus åt 
just den gruppen, skapar en trevlig atmosfär. Tyger som hänger från taket för att skapa illusionen av en 
vägg eller att använda växter som avdelare är också exempel på inredning som passar för många 
personer. Textil, i form av gardiner eller tyger, i kombination med mattor är att föredra för en trevlig 
atmosfär. Golvytan kan enklast delas upp med hjälp av mattor för att markera en avdelning eller 
nivåskillnader där vissa ytor blir högre, alternativt lägre. 
 
Malin anser att det är av yttersta vikt att ha en tanke bakom möblering, ljussättning och färgval och att 
företag kan skapa ett köpbehov med hjälp av inredning. Det är där inredarens professionella yrkesroll 
kommer in i bilden då det är dennes tanke som styr och vidare påverkar slutresultatet. Det är inte 
inredarens personliga stil som är avgörande utan förmågan att sammanställa ett koncept som 
genomsyrar hela inredningen. 
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Malin medger att inredning kan påverka våra sinnen på massor av sätt. Om vi trivs på en plats så blir 
stämningen avslappnad medan omvänd situation gör att vi blir lättstressade och känner oss illa till mods. 
Färger påverkar oss men detta inte är generellt då alla människor är olika. Hon tycker att det finns för 
många “om” för att kunna dra allmänna slutsatser kring färger. Om besökarna till exempel inte gillar 
grönt, om det inte passar med grönt i lokalen eller om grönt inte stämmer med konceptet. Malin anser att 
färger är högst personligt och vad en viss färg signalerar till en person behöver inte vara samma för en 
annan. 
 

5.4 Magnus Hellström  
Magnus Hellström är restaurangexpert och hjälper nystartade företag att marknadsföra sig och få en 
god kundbas. Författarna genomförde en telefonintervju som redovisas nedan.  
 
Magnus inledde med att berätta vilka klassiska sätt som företag kan marknadsföra sin restaurang på och 
fokus låg på de traditionella marknadsföringstyperna, såsom annonser i lokaltidningar, lokal-tv och 
radio samt direktreklam med flyers och kuponger. Vidare förklarade Magnus att det är bra att börja 
marknadsföra lokalt, att gå större är inte aktuellt om restaurangen inte tillhör en kedja med redan 
befintliga kunder.  
 
Exempel på ett smart sätt att arbeta på ger Magnus om en krögare i Linköping som ofta gick runt i 
staden, pratade med människor och bjöd in dem till sin restaurang. På så vis skapade han en relation 
med potentiella gäster och grundande sin kundbas. 
 
På frågan om hur marknadsföringen har ändrats de senaste 15 åren blev svaret Internet. Tidigare var det 
få restauranger som hade en hemsida men idag är det nästan ett krav för att få en kundbas, detta på 
grund av det stora utbudet av restauranger som finns i Sverige idag, närmare 25 000 stycken. Hemsidan 
måste även leverera mer än tidigare, förut räckte det med grundläggande information och om gästen 
hade tur fanns en meny tillgänglig. Idag ska det vara filmer, fina bilder, information, möjlighet att boka 
online och besökaren ska kunna få en känsla för atmosfären redan hemma.  
 
Internet skapar alltså nya möjligheter och krögarna kan med fördel arbeta med e-postlistor, sms-
marknadsföring och se till att restaurangen är representerad på de betygsättningssidor som finns 
tillgängliga. Dock gäller det att krögarna är aktiva, ett exempel var att be kunderna betygsätta besöket 
och som belöning få en gratis kopp kaffe eller dylikt. Restaurangerna skulle dessutom kunna sätta upp 
skyltar på strategiska platser med budskap om att gästerna kan “gilla” och “checka-in” på Facebook 
eller lägga upp en bild på Instagram eller andra sociala medier.  
 
Magnus fortsätter berätta att sinnesmarknadsföring är någonting som dagligvaruhandeln har arbetat med 
under en längre tid. Det har funnits en medveten strategi med att baka eller placera “smaka på”-kök i 
butiken för att öka kundernas vilja till spontanköp. Han menar att det finns många fördelar för 
restauranger att använda sig av denna typ av marknadsföring eftersom det skapar ett minne i människors 
medvetande.  
 
Några negativ aspekter som uppkom under intervjun är svårigheterna med att få besökarna att minnas 
när de inte är på plats eftersom utbudet restauranger är stort. Som lösning på detta tror han att det kan 
vara användbart att skicka ut doftkort, alltså parfymerade vykort för att framkalla samma 
sinnesupplevelse som gästen fick under besöket. Exemplet han gav var att texten på kortet skulle säga 
“Välkommen på en kaffe” och så doftar kortet kaffebönor. Han poängterar också vikten av att hålla en 
rak kommunikation och påminna gästerna om restaurangens existens även när de inte är där, till 
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exempel genom att komma ihåg födelsedagar och skicka ut en grattis hälsning tillsammans med ett 
erbjudande.  
 
Andra sinnen som är viktiga för en krögare att ha en strategi för är ljud och syn. Syn-delen består i att 
rummet och maten ska se attraktiva ut och ljudet spelar en stor roll, då framförallt volymen påverkar 
gästerna. Genom att sätta upp ljudkulisser kan krögarna eliminera störande buller och lägga till 
behagligt ljud. Magnus anser att även om gästerna inte lägger märke till svagt spelande musik skulle det 
uppfattas som att någonting saknades om den togs bort helt. Här har även tekniken stor påverkan då det 
idag finns ljudanläggningar med speciellt utvecklad musik som gör att gästerna kommer i rätt stämning.  
 
Generellt så skulle ett fokus på sinnesmarknadsföring inom restaurangbranschen gynna krögarna. Går 
restaurangen hela vägen med denna marknadsföring och tillfredsställer alla sinnen, anser Magnus att det 
är troligt att företaget får en belåten och lojal kund.  
 
“Om det smakar rätt, doftar rätt, ser bra ut och allting funkar, då har du en otroligt nöjd kund” säger 
Magnus. Det är ett billigt och enkelt sätt för företagen att öka sin lönsamhet och kunderna skulle få en 
helhetsupplevelse. Han tror även att restaurangerna skulle bli fördelaktigt utformade om krögaren 
tillsammans med inredaren tänkte inom sinnesmarknadsföringens ramar från början.  
 

5.5 Linda Nordlund 
Författarna mötte Linda Nordlund, marknadsansvarig på Vapiano Sverige och Norge, för en timmes 
intervju kring sinnesmarknadsföring ur en restaurangs perspektiv. 
 
Linda Nordlund började med att berätta om Vapiano som är ett tyskstartat företag med inriktning på det 
italienska köket. Deras grundläggande koncept är färsk mat som ska serveras snabbt och effektivt till ett 
bra pris. Vapiano vill vara en internationell och kontinental mötesplats, dit alla, oavsett besöksanledning 
är välkomna.  
 
Tanken bakom inredningen är stora bord där känslan av att man äter hemma fast tillsammans med andra 
ska infinna sig. Linda menar att detta kan förhöja upplevelsen för gästen då nya kontakter kan skapas 
med bordsgrannar. 
 
På frågan hur Vapiano når ut till sina kunder och vilken målgrupp de främst vänder sig till svarar Linda 
att de arbetar inifrån och ut. Koncernen fokuserar på att få nöjda och glada medarbetare som i sin tur kan 
förmedla den känslan vidare till gästerna. Via ”word of mouth” samt sociala medier, såsom Instagram, 
bloggar och Facebook har Vapiano lyckats etablera sig. Traditionell annonsering anser företaget inte är 
att föredra då det är en statisk envägskommunikation som kan sänka trovärdigheten hos gästerna. Linda 
anser att om medarbetarna är tillräckligt duktiga och serviceinriktade så behövs ingen annonsering. 
 
Vapiano gör ingen medveten sinnesmarknadsföring, däremot har de många element som kan kopplas till 
detta. I och med att maten lagas framför gästerna så uppstår en matdoft som förstärker upplevelsen av att 
råvarorna är färska och maten är utan tillsatta smakämnen. Vid restaurangernas bord står det färska 
kryddor framme som gästerna själva kan plocka från. Tanken bakom detta är att framhäva färskheten. 
 
När det kommer till ljud så har alla Vapianos restauranger världen över samma musik som spelas efter 
en förvald slinga. Vapiano spelar medvetet musik med högt tempo under luncherna för att skynda på 
flödet av människor i restaurangerna. Tanken bakom detta är att spela på igenkänningsfaktorn som 
påverkar gästernas helhetsupplevelse och känsla. 
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När författarna frågade Linda om den etiska aspekten kring sinnesmarknadsföring svarade hon att 
företag eventuellt borde tillkännage denna typ av marknadsföring för kunden så att de blir medvetna om 
vad de påverkas av, men att detta beror på situationen.  
Dagens generation av unga är uppfostrade till konsumenter och de är därför troligtvis mer medvetna om 
denna typ av manipulation. Detta är dock ingenting som Vapiano upplever som ett problem då deras 
koncept är en omedveten del av sinnesmarknadsföring och gästerna är medvetna om konceptet när de 
äntrar restaurangerna. 
 

5.6 Observation Vapiano Skrapan 
Efter intervjun med Linda Nordlund på Vapiano genomförde författarna en observation på Vapianos 
nyöppnade restaurang på Södermalm. Då det framkom mycket information om hur Vapiano har olika 
ljudstrategier under intervjun ville författarna se om de var uppenbart för personer med förkunskap inom 
sinnesmarknadsföring att notera ljudförändringarna.  
 
Författarna anlände till Vapiano Skrapan klockan 12.10 den 11 april 2013, det var mitt under 
lunchrusningen men eftersom restaurangen är nyöppnad så var det ändå relativt folktomt. En stor del av 
gästerna var föräldralediga och åt lunch med sina småbarn.  
 
Vid beställningen av mat noterade författarna att kockarna var nya då de glömde delar av den 
frågeordning som är standard på Vapiano och som kockarna går efter när de tillagar maten. Först frågas 
vilken typ av pasta gästen vill ha och följs sedan av valmöjligheter som chili eller vitlök. Eftersom 
författarna tidigare besökt flera av Vapianos rutinerade restauranger i Stockholm märktes skillnaden 
tydligt. Maten tillagades framför ögonen på författarna och valmöjligheter till kryddning erbjöds. 
  
Väl satta till bords noterades musiken. Under intervjun hade Linda påpekat att restaurangen spelade 
musik med högre tempo under lunchen för att öka på kundflödet och detta är något som författarna 
uppfattade. Besöket varade i ungefär tre timmar då arbetet med uppsatsens övriga delar fortlöpte efter 
avslutad måltid. Författarna tänkte gå vidare och ta en till kaffe på ett närliggande café men då musiken 
ändrades vid 14-tiden och blev lugnare och även kundflödet ändrades vid samma tidpunkt valde 
författarna att stanna i stället för att lämna restaurangen. 
 
Vid 15-tiden avlägsnade sig författarna från ett trevligt besök på Vapiano Skrapan. Flera faktorer som 
påverkade sinnena noterades tack vare grundkunskapen inom sinnesmarknadsföring och den 
information som framkom efter intervjun.  
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6. Analys 
 
Analysen av empirin visar på likheter och olikheter rörande respondenternas tankar kring 
sinnesmarknadsföring mot restaurangföretag. Uppfattningen om sinnesmarknadsföring skiljer sig mellan 
inredare och marknadsförare vilket tydliggörs då marknadsförarna under sina intervjuer hade ett större 
fokus på att strategierna skulle användas för att få restaurangbesöket att finnas kvar i gästens minne. 
Inredarna däremot fokuserade mer på hur strategierna kunde användas för att påverka känslorna som 
uppstår hos gästen vid det besöket. 
 
Tidigare fokus inom marknadsföring har varit ökad lönsamhet och bättre kundkontakt, men genom 
sinnesmarknadsföring involveras gästens hjärta och hjärna vilket gynnar helhetsupplevelsen. 
Majoriteten av de svarande var dock överens om att bristen på användning av sinnesmarknadsföring 
inom branschen rör restaurangernas okunskap, inte ovilja.  
 
I dagens samhälle finns det stor kunskap och forskning inom marknadsföring och dess påverkan. 
Människor är medvetna om när och hur de blir utsatta för reklam och annonser och kan därför välja att 
ta in eller filtrera bort. Globaliseringen skapar förutsättningar till ytterligare utformning av 
marknadsföring då flera människor kan nås av budskapet och teknologin möjliggör marknadsföring 
genom fler kanaler. Detta är även någonting som den empiriska delen konfirmerar då många exempel på 
teknologisk utveckling förekommer, såsom installerade doftdosor eller riktade ventilationskanaler. 
  
Det unika med sinnesmarknadsföring ligger i att människor upplever allting genom sina sinnen. Detta 
resulterar i att möjlighet till bortval inte finns på samma sätt. Om vi går tillbaka till exemplet med 
Dunkin’ Donuts kaffekampanj är det dokumenterat att kaffeförsäljningen ökade med 29 %. Baserat på 
tidigare teori hade resultatet förmodligen inte blivit detsamma om en säljare klivit på bussen och låtit 
resenärerna dofta på kaffet direkt ur en kopp. Upplever människor att marknadsföringen är konstlad och 
uppenbar väljs den ofta bort i förmån för någonting annat. Som ett exempel på detta har Vapiano valt att 
inte använda annonserad marknadsföring utan endast att med hjälp av sina besökare nå ut via sociala 
medier och ”word of mouth”, då detta skapar en känsla av att marknadsföringen blir genuin. 
 
Utifrån respondenternas eniga åsikter kan marknadsföring som spelar på sinnena och är för kunden 
omedveten skapa ett större köpsug. Då restaurangföretag påverkar besökaren på ett djupare plan genom 
sinnesstrategier blir det alltså lättare att få sitt varumärke eller sin produkt att fastna i gästens 
medvetande. I empirin beskrivs att vi är emotionella individer som styrs av känslor och eftersom 
sinnesmarknadsföring fokuserar på att påverka känslorna stannar upplevelsen kvar i minnet. Den 
teoretiska referensramen indikerar att individer kan styras i sitt köpbeteende beroende på vilka sinnen 
som påverkas under vistelsen. Under observationen påverkades författarna negativt av de övriga 
gästerna i restaurangen under lunchrusningen, men när tempot på musiken drogs ned och många av 
besökarna lämnade så blev det lugnare, detta resulterade i att författarna köpte en till kopp kaffe i stället 
för att gå vidare. När restaurangföretag använder sinnesstrategier kan alltså varierande och anpassade 
känslor framkallas hos gästen.  
 
I empirin presenteras praktiska exempel från de olika respondenterna på hur strategierna påverkar 
gästen, vilket visat på effektiviteten av sinnesmarknadsföring. Att människans fem sinnen bör inkluderas 
inom marknadsföringen styrks även i teorin där de olika strategierna påvisar detta.  
 
Hultén och Broweus tar bland annat upp musik som en typ av ljudstrategi, där högt tempo får gästerna 
att lämna borden snabbare och därmed lämna plats åt andra. Inredningsrespondenterna förklarade att 
lugn musik och bekväm interiör får besökaren att spendera mer tid och pengar i restaurangen. Detta kan 
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kopplas till ljudstrategiernas förmåga att omedvetet influera gästen. Författarnas egen observation 
styrker användandet av ljudstrategier i form av ljudets varierande tempo och volym mellan olika 
tidpunkter.  
 
Efter genomförd observation upptäcktes ytterligare externa faktorer som påverkar en gästs upplevelse 
och som ofta ligger utanför restaurangföretagens kontroll. Övriga besökares humör eller beteende är 
exempel på omkringliggande omständigheter som kan ge både positiva och negativa effekter. Gästernas 
positiva påverkan på varandra är att det uppstår en gemenskap och god stämning om bägge parter är på 
bra humör. Detta kan kopplas till empirin, där Linda Nordlund berättade att en grundpelare i Vapianos 
koncept är att skapa en känsla av gemenskap med andra gäster för att påverka helhetsupplevelsen. Med 
en förståelse för att inslag av estetik krävs för att människor ska känna samhörighet kan Vapiano och 
övriga restaurangföretag utveckla synstrategier för att få gästerna att stanna längre och spendera mer 
pengar.  
 
Uppfattningen av skönhet och estetik är dock personlig men med hjälp av inredare kan interiören 
anpassas så att rätt atmosfär skapas. Färger ska passa företagets varumärke och variation av färg och 
ljusstyrka påverkar upplevelsen och viljan att spendera pengar. När restaurangen använder en 
synstrategi för att få en visuellt tilltalande design minskar risken att små defekter upptäcks. 
 
Ytterligare aspekter som bör poängteras kan kopplas till uppsatsens empiri. Där framkommer det att 
färger kan ha en personlig association och bör därför inte användas som en vedertagen sanning. Ett 
varningens ord är att lägga för stor vikt vid endast färgers inverkan. Företag måste inkludera fler 
sinnesmarknadsföringsaspekter, såsom ljud och syn, för att det ska bli ett fungerande 
marknadsföringskoncept.    
 
Andra effekter som kan uppstå är om ett fåtal gäster blir högljudda eller om upplevelsen av avskildhet i 
restaurangen brister, vilket skapar en negativ känsla. För att undvika detta kan åtgärder vidtas som 
minimerar riskerna, till exempel att bygga rum i rum för att skapa avskildhet eller använda ljudstrategier 
för att minimera störande buller.  
 
Under besöket på Vapiano var det småbarn som grät och detta påverkade upplevelsen för de övriga i 
lokalen negativt, författarna upplevde det som olustigt och en stressande känsla uppstod. Eftersom 
Vapiano har ett öppet landskap finns det ingenstans att undkomma obehagliga ljudintryck, men utifrån 
respondenternas tankar som presenteras i empirin går det genom att planera inredningen och använda de 
strategier som tidigare nämnts i teorin att minska störande faktorer. Ett ökat välbehag fångar besökarens 
intresse och genom anpassad sinnespåverkan kan företag skapa helhetsupplevelser för kunden. 
 
Aktuella ljudstrategier som restaurangföretag använder sig av är att medvetet spela musik med högt 
tempo vid lunchtid för att skynda på flödet av besökare, någonting som författarna själva kan styrka 
utifrån observationen. Detta visar att sinnesstrategier även fungerar som strategi för att få högre 
kundomsättning, eftersom antalet gäster varierar kraftigt mellan lunch och eftermiddag.  
 
Känselstrategier är ytterligare sätt för företag att skapa interaktion med sina gäster och förstärka den 
totala upplevelsen. Om en gäst ska trivas under sin restaurangvistelse krävs en behaglig temperatur och 
en möblering som passar gästens syfte. Risken att gästen lämnar restaurangen missnöjd ökar betydligt 
om det är för varmt eller kallt i lokalen. Textur, material och ytskikt är också relevant vid planeringen av 
en besöksmiljö och om dessa tillfredsställs ökar möjligheterna till god stämning och impulsköp. Det 
finns många möjligheter till en individuellt anpassad interiör och urvalet av exempel från empirin 
styrker detta. 
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En viktig aspekt som framkommer i empirin är flödets påverkan i en restaurang, det nämns att hänsyn 
måste tas till personal och gästers rörelsemönster samt in-och utgångar. Det som inte inkluderas, varken 
i empiri eller teori, är hänsynen till funktionshindrade. De är ett aktuellt ämne men då forskningen inom 
sinnesmarknadsföring är så pass bristfällig, har detta utelämnats. Detta begränsar därför möjligheterna 
för företag att utnyttja sinnesmarknadsföringens totala spektra då alla människor har olika 
förutsättningar.  
 
Kopplat till ovan nämnda stycke är att två av de viktigaste sinnena för restaurangföretag att påverka är 
lukt och smak, vilka dessutom är individuella. Dessa är nära sammankopplade till varandra och även 
beroende av samspel, då smaksinnet reduceras med 80 % om luktsinnet exkluderas. Restauranger har 
fördelen av att dofter sprids under tillagning av mat, så om besöksmiljön är strategiskt planerad, 
exempelvis om köket finns nära gästen, eller som exemplet i empirin anger, sprider doften med riktade 
ventilationskanaler, ger detta en förstärkt känsla av god atmosfär som har positiv inverkan på 
helhetsupplevelsen. 
 
Smaksinnet är individuellt och måste kombineras med de övriga sinnena för att en synergi ska kunna 
uppstå. Detta medför att smak som vi upplever är en helhet av doft, syn, utseende och konsistens. Därför 
är det viktigt för krögare att lägga fokus på omkringliggande faktorer och inte enbart koncentrera sig på 
att maten ska smaka bra. Vidare måste krögaren ta hänsyn till luktstrategier då luktsinnet är det som 
berör minnen och känslor. Genom att restaurangföretag skapar sig en förståelse för relevansen kring 
luktsinnet kan lönsamheten öka, då gästerna minns och kan knyta an till den positiva känslan som 
uppstod vid besöket. På detta sätt fastnar företagets varumärke hos gästen och det leder till en vilja att 
marknadsföra via ”word of mouth”. 
 
Faktorer för att framkalla en vilja att rekommendera en specifik restaurang är kvalitét på maten, 
prisnivån, service och atmosfär. För att få dessa restaurangfaktorer att lämna en positiv känsla hos 
gästen bör företagen tänka i sinnesupplevelser. Eftersom den typen av upplevelse inkluderar och 
påverkar alla fem sinnen och det finns konkreta verktyg, som nämns i teorin, kan företag stimulera 
sinnena och få en nöjd gäst. 
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7. Slutsats 
 
Uppsatsens hypotes var att sinnesmarknadsföring kan påverka en gäst och med hjälp av 
frågeställningarna ville vi ta reda på vilka sinnesstrategier det finns för restaurangföretag att använda vid 
sinnesmarknadsföring, samt hur tankarna kring ämnet skiljer sig mellan marknadsförare och inredare. 
Resultatet av den sammanställda teorin och empirin som presenterades i uppsatsen verifierar hypotesen, 
att sinnesmarknadsföring är ett effektivt men outforskat sätt att marknadsföra en restaurang på.  
 
Sinnesmarknadsföring är en marknadsföringsform som påverkar människor på ett djupare plan och 
fokuserar på de fem sinnena. Genom att använda olika sinnesstrategier kan restaurangföretag framkalla 
känslor vilket är ett effektivt sätt att påverka gästens helhetsupplevelse.  
 
Slutsatser dragna ur vår observation kan sammanfattas som tillfredsställande. Utmaningen var att 
undersöka om vi med förkunskap noterade sinnesstrategier som exempelvis atmosfär, syn, lukt och ljud. 
Det som framträdde tydligast var Vapianos ljudstrategier där förändringarna i tempo och volym tydligt 
kunde urskiljas mellan olika tidpunkter. 
 
Då människor är emotionella stannar upplevelsen lättare kvar i minnet när våra känslor påverkas. Dessa 
känslor går att återskapa genom att gästen utsätts för samma sinnesstimuli, exempelvis doft, syn eller 
atmosfär. Kunskap om sinnesmarknadsföring gör att varje restaurangföretag har möjlighet att påverka 
gästens helhetsupplevelse.  
 
En krögare, marknadsförare och inredare med vetskap om hur sinnesstimuli påverkar kan alltså 
framkalla känslor som passar varumärket och restauranger, vilket bidrar till en positiv upplevelse. 
Summerat leder ett ökat välbehag hos gästen till ett ökat närmande. Förklarat med andra ord så kan en 
restaurang med hjälp av sinnesmarknadsföring påverka gästen att föredra en restaurang före en annan.   
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8. Framtida forskning 
 
Då resultatet av analysen har lett till att uppsatsens hypotes har verifierats, anser författarna att det finns 
möjlighet för mer djupgående forskning inom ämnet. 
 
Uppsatsen riktades mot restaurangföretag men det finns ytterligare användningsområden som bör 
belysas. Då sinnesmarknadsföring kan tillämpas av företag från varierande branscher med både produkt- 
och tjänstefokus förenklas samarbete och informationsutbyte inom ämnet. Exempel på framtida 
forskning kan vara en kvantitativ undersökning där resultaten statistiskt visar att sinnesmarknadsföring 
har en koppling till ökad lönsamhet inom företag och en positiv påverkan på kunden. 
 
Svagheterna ligger i den etiska biten med sinnesmarknadsföring. Det vill säga den omedvetna påverkan 
på människors beteende. Utbildningar, kurser och seminarium skulle kunna hållas för företag från olika 
näringar i syfte att skapa medvetenhet kring ämnet och förhindra oetiskt utövande av 
sinnesmarknadsföring. 
 
Då företag inom turistnäringen vill påverka känslor och leverera upplevelser blir användandet av 
sinnesmarknadsföring gynnsamt för skapandet av en långvarig positiv känsla hos gästen. Eftersom 
tjänsten produceras och konsumeras samtidigt ger sinnesmarknadsföring en bättre möjlighet för företag 
att knyta an till gästerna via deras känslor. Människor är emotionella individer och när känslorna 
påverkas stannar upplevelsen kvar längre i minnet, vilket leder till en ökad vilja rekommendera och 
spendera. 
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9. Författarnas egna reflektioner 
 
Avslutningsvis tycker vi att sinnesmarknadsföring bidrar till ett nytänk inom marknadsföringen och 
fyller ett behov som andra marknadsföringsformer inte kan motsvara. Det finns stora möjligheter till 
vidare forskning inom området för att kunna utveckla och förstå människor i relation till marknadsföring 
på ett bättre sätt. Vi är övertygade om att medvetna sinnesstrategier hjälper företag att uppnå bättre 
lönsamhet och nöjdare kunder, vilket ligger i alla företags intresse. 
 
Några frågetecken som vi har funderat över är om man kan kringgå människors olika stilar och behov 
för att skapa en homogen marknadsföring som fungerar på alla individer. Detta är dock någonting som 
vi inte har funnit svar på och detsamma gäller hur sinnesmarknadsföring fungerar för människor med 
funktionsnedsättningar som begränsar vissa sinnen.  
 
Etik och moral var ett ämne som vi tyckte var viktigt att undersöka, i den frågan ansåg Niklas Broweus 
att sinnesmarknadsföring inte är mer manipulerande eller oetiskt än annan marknadsföring. Där har vi 
inte tagit ställning då det råder delade meningar mellan författarna. 
 
Vi har efter genomförd kandidatuppsats fått en mycket bra inblick i sinnesmarknadsföringens olika delar 
och strategier samt hur restauranger kan tänka för att öka kundflödet och lönsamheten. Det som inte har 
inkluderats i uppsatsen men som vi vill poängtera är hur våra åsikter inom ämnet har påverkats, 
förändrats och omvärderats under skrivandets gång.  
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Bilagor 
 
Intervjufrågor - Linda Nordlund 
 
1. Vad är Vapianos koncept?  
 
2. Hur når ni era kunder och vilken målgrupp fokuserar ni på?   
 
3. Marknadsför ni Vapiano när kunderna väl är på plats i restaurangen eller bara som “lockelse”? 
 
4. Har ni någon kunskap angående sinnesmarknadsföring inom Vapiano-koncernen?  
 
Om ja:  
4.1. Finns det någon anställd som endast jobbar med detta eller ingår det i dina 
marknadsföringsuppgifter?  
 
Om inte:  
4.2. Tror du att det skulle vara bra för Vapiano att fokusera mer på sinnesmarknadsföring istället för 
traditionell marknadsföring?  
 
5. Hur ställer ni er till att restauranger i allmänhet skulle påverka människors sinnen utan dennes 
medgivande för att öka företagets lönsamhet?  
 
6. Använder ni er idag av denna typ av marknadsföring?  
 
Om inte:  
6.1. Skulle ni kunna tänka er att använda sinnesmarknadsföring?  
6.2. Tror ni att detta skulle ge positiva resultat?  
 
Om ja: 
6.3. Vilka sinnen försöker ni påverka?  
6.4. Hur går ni tillväga?  
 
Vi har läst en studie där man testade att sprida doftaromer i en restaurang för att se hur kunderna 
betedde sig. Valet av oljor var lavendel, som anses ha en lugnande effekt samt citron, som upplevs 
uppfriskande och energigivande. 
7. Har ni någon sinnesmarknadsförande tanke bakom era färska örter som står utplacerade i 
restaurangerna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjufrågor – Niklas Broweus 
 
1. På vilket sätt tror du att sinnesmarknadsföring kan påverka en besökares restaurangupplevelse? 
  
Du skrev ett exempel på din hemsida angående Donkin’ Donut som använde sig av kaffedoft när deras 
reklamjingel spelades på radio för att öka försäljningen. 
2. Tror du att det är smartare att genomföra sinnesmarknadsföring på plats än för att locka besökaren?  
  
Denna typ av marknadsföring är ju ett sätt för företag att smyga in sin marknadsföring i en människans 
vardag. 
3. Hur ser den etiska aspekten ut kring sinnesmarknadsföring? 
  
4. Hur mycket tror att du restauranger idag är medvetna om sinnesmarknadsföringens påverkan? 
  
5. I vilken utsträckning kan/bör restaurangföretag använda sig av den här typen av marknadsföring? 
  
6. Om man jämför med mer produktinriktade företag, tror du att de använder sig av 
sinnesmarknadsföring i större utsträckning än serviceinriktade företag? 
  
7. Vi kommer att ha med Vapiano i vår uppsats som vald restaurang, tycker du att de har ett bra koncept 
om man ser utifrån sinnesmarknadsföring? 
  
8. Tror du att företag i allmänhet kan använda sig av sinnesmarknadsföring inte bara för att stärka sina 
varumärken utan för att få en nöjdare kundkrets i dagens konkurrenssamhälle? 
  
9. Vilket sätt är mest passat att gå tillväga på för att få ut så mycket som möjligt av sin 
sinnesmarknadsföring? 
  
10. Vilka sinnen skulle du peka ut som de viktigaste att påverka för en restaurang när en kunds nöjdhet? 
  
11. Varför just den/dessa sinnen? 
  
12. Hur stor påverkan tror du att restauranger med ett uttalat tema har på kundens upplevelse?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjufrågor - Magnus Hellström 
 
1. Vilket är det klassiska sättet att marknadsföra en restaurang på?  
 
2. På vilka sätt tycker du att marknadsföringen har ändrats inom restaurangbranschen under en 15 års 
period?  
 
3. Vad anser du vara fördelarna med sinnesmarknadsföring ur ett restaurangperspektiv?  
 
4. Vad tror du att denna typ av marknadsföring tillför till kunders uppfattning och nöjdhet som inte 
traditionell- eller relationsmarknadsföring gör?  
 
5. Vilka faktorer tror du är viktigast att fokusera extra på för att skapa en helhetsupplevelse vid ett 
restaurangbesök? 
 
6. Hur bör restaurangföretag gå tillväga för att lyckas behålla sina kunder i och med den konkurrens som 
finns idag?  
 
7. Tror du att den här typen av marknadsföring (sinnesmarknadsföring) kan öka den lojala kundkretsen?  
 
8. Tror du att det är vanligt att restauranger använder sig av sinnesmarknadsföring medvetet eller finns 
det för lite kunskap inom ämnet så att om det används så är det omedvetet?  
 
9. Anser du att sinnesmarknadsföring och restauranger har en naturlig koppling och bör användas? 
 
Du berättade om att McDonalds jobbar med sinnesmarknadsföring i och med sina digitala skärmar 
ovanför kassorna. Att kaffeskärmarna sprutar ut doft när bilden av en rykande kaffekopp visades. Detta 
är ju en blandning av traditionell envägskommunikation med kunderna i och med de digitala skärmarna 
och sinnesmarknadsföring i och med doften.  
10. Kan det vara en vanlig företeelse att restauranger blandar olika typer av marknadsföring?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervjufrågor - Tina Resare och Malin Jensen 
 
1. Vilka färger kan man använda för att skapa en behaglig restaurangatmosfär? 
 
2. Vad kan man tänka på när man ska inreda för många personer? 
 
3. Hur viktigt är det att ha en tanke bakom möblering, ljussättning, färgval etc? 
 
4. Kan man skapa ett köpbehov med hjälp av inredning? 
 
5. På vilket sätt kan inredning påverka våra sinnen positivt resp. negativt. 
 
6. Hur kan man inreda en restaurang så att det blir en bra tillgänglighet som passar alla?  
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Under skrivandet av denna uppsats har vi arbetat väldigt tätt tillsammans, inga beslut har fattats utan 
bådas samtycke. Vi har till allra största del suttit bredvid varandra för att på så sätt kunna ge och få 
direkt feedback. Vid sjukdomstillfällen har vi använt Skype och Google Docs för att få samma resultat 
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telefon eller e-post och det personliga mötet genomfördes tillsammans. Antalet vetenskapliga artiklar 
delade vi upp mellan oss så att vi skulle finna lika många vardera. 
 
I uppsatsens slutskede diskuterade vi analys, slutsats och framtida forskning tillsammans då vi kunde 
sitta och analysera fram svaren till hypotesen och vårt syfte genom teori och empirikapitel. Efter det 
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