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Sammanfattning:  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kunders sinnen kan påverkas vid en upplevelse av ett 

besök på ett turistföretag samt hur sex stycken turistföretag idag utnyttjar detta fenomen. 

Problemet är att fenomenet sinnespåverkan är ett relativt nyupptäckt område och inte tillräckligt 

etablerat på marknaden.  

Denna uppsats undersöker huruvida sex utvalda turistföretag påverkar människans fem sinnen 

vid ett besök av företagen. Företagen som har undersökts är två restauranger, Sjätte Tunnan och 

Magic bar, två hotell, Clarion Sign och Hotell J samt två museer, Vasa-museet och ABBA-

museet som alla ligger i Stockholm. Informationen från företagen har inhämtats genom 

intervjuer på varje företag med ansvariga anställda. Intervjuerna har varit semistrukturerade där 

riktlinjer i form av stödord har legat som grund för mötet. Vi har även intervjuat experter som 

arbetar med sinnesområdena för att på bästa sätt ta reda på hur turistföretagen kan använda sig av 

sinnesupplevelser för att påverka deras kunder.  

Uppsatsen utgår från fyra olika teorier, den första, sinnesmarknadsföringsteorin, handlar om de 

fem olika sinnena samt hur de påverkar människan. Den andra teorin, service-scape, handlar om 

hur den fysiska miljön kan påverka besökare. Five aspsect meal model inriktar sig på hur 

restauranger kan påverka kundernas beteende genom olika faktorer. Den sista teorin, Word of 

Mouth, är ett sätt att kommunicera utan att använda sig av någon mellanhand såsom reklam. 

Word of Mouth är exempelvis när en bekant eller en familjemedlem berättar om en upplevelse.  

Empirin i uppsatsen består till största del av informationen från intervjuerna med turistföretagen 

och sinnesexperterna. Vi har även samlat in information från diverse internetsidor och från 

företagens egna hemsidor samt från litteratur för att komplettera den information från 

intervjuerna.   

Resultatet av uppsatsen visade att endast museerna och hotellen påverkade besökarnas fem 

sinnen. Restaurangerna Sjätte Tunnan och Magic Bar påverkade alla sinnen hos kunderna, men 

använde sig inte av någon specifik doft. Det som skiljde upplevelserna ifrån varandra var att det 

krävdes ett aktivt deltagande av besökaren på ABBA-museet och på Magic Bar. På de två 

hotellen, och på Vasa-museet och på Sjätte Tunnan hade besökaren en möjlighet att välja vilka 

upplevelser denne ville ta del av på platsen. Sinnesexperterna förklarade att företag kan påverka 

kunders sinnen för att skapa ett starkare band till kunderna, men även för att påverka kundernas 

beteenden på platsen.  

 

Nyckelord: Sinnesupplevelse, turistföretag, sinnen, helhetsupplevelse, sinnesexperter 

 



 
 

Abstract:  

The purpose of this study is to investigate how customers' senses can be influenced by the 

experience of a visit to a tourist company and how six tourism businesses today utilize this 

phenomenon. The problem is that the phenomenon of sensory impact is a relatively newly 

discovered substance and not sufficiently established in the market. 

This essay is about how six selected tourism businesses use the human’s five senses during a 

visit by the companies. The information from each company is gathered by interviews that took 

place at each company with responsible employees. We have also met with experts in different 

sensory areas to best find out how companies can make best use of sensory experiences to 

influence their customers. Additionally from the information obtained from the interviews, we 

have used Internet sites and literature to supplement the information companies have given us. 

The thesis is based on four different theories, sensory marketing, service – scape, the five aspect 

meal model and Word of Mouth  

The results of the essay shows that all tourism business effects the five senses during a visit 

except from the restaurants that did not use any specific smell. Another difference was that in 

some tourism business the customers had to participate in the activities to reach the experience. 

According to the experts in each sensory area the companies can affect the visitor’s five senses to 

create a stronger bond to the visitors and affect their behavior.  

Key words: Sensory experience, tourism, senses, holistic experience, experts 
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Förord 

 

Vi vill innan läsning tacka samtliga medverkande respondenter från respektive 

företag som har ställt upp på intervjuer som har legat som grund för hela 

uppsatsen.  

Vi vill även tacka de studenter som under arbetets process granskat uppsatsen och 

gett konstruktiv kritik för att förbättra texten och strukturen. Ett extra tack till vår 

handledare Kjell Ljungbo som handlett oss igenom hela uppsatsen. 

Vi vill även klargöra att när vi talar om helhetsupplevelser av sinnen eller när vi 

nämner att alla sinnen ska beröras så utgår vi ifrån de fungerande sinnen som 

varje individ har. Samt att vi är medvetna om att det finns individer med nedsatta 

eller helt saknar vissa sinnen. 

 

 

Stockholm 2014-05-30 

 

 

 

 

____________________      ____________________ 

      Linn Holegård         Amanda Raam Mörk 
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1. Introduktion 

 

I följande kapitel presenteras ämnets bakgrund med en problemdiskussion som följs av syftet och 

forskningsfrågorna. Därefter presenteras ämnets avgränsningar, definitioner och arbetes 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Människan har fem sinnen lukt, känsel, hörsel, smak och syn. Vi använder oss av samtliga 

sinnen varje dag i olika syften. Människan använder sinnen för att exempelvis orientera sig, 

skapa en bild av omgivningen eller bli medveten om faror. Sinnen kan påverka en kund till ett 

specifikt beteende.
1
  

Under kursen ”Kandidatuppsats” vårterminen 2014 på Södertörns Högskola deltog vi på en 

föreläsning med Christer Asplund som är författare till böcker om platsutveckling och som 

arbetar med att öka turismen.
2
 Han berättade om vikten av att påverka kunders fem sinnen vid 

produktförsäljning och service. Det var under denna föreläsning som intresset för ämnet 

sinnespåverkan tog vid.  

Problemet är att om turistföretag inte är medvetna om hur de kan påverka deras besökare med 

hjälp av sinnen kan de gå miste om starkare relationer och möjligheter att påverka kundernas 

beteenden på platsen. Företag kan skapa en starkare relation till kunder om de påverkar 

kundernas sinnen. Ett företag kan använda sensoriska strategier genom sensorer, sensationer och 

sinnesuttryck för att skapa en relation till de fem mänskliga sinnena som i sin tur lämnar avtryck 

av en vara eller en tjänst. Lukt, ljud, syn, smak och känsel kan förstärka en känsla som ger ett 

värde för kunden och skapar ett varumärke.3 Påverkas kundernas sinnen, och kunden är nöjd med 

besöket är det stor chans att kundens lojalitet till företaget stärks och även att kunden berättar om 

upplevelsen för nära och kära.
4
 Vi har valt att undersöka hur och om turistföretag påverkar deras 

besökare vid en upplevelse. 

För de företag som idag inte medvetet använder sig av sinnespåverkan så finns det sinnesexperter 

som arbetar med att hjälpa företag att profilera sig genom sinnena.  

                                                           
1
 Hultén, B, (2011) “Sensory marketing: “The multi-sensory brand-experience concept”. European Business Review, 

23(3), 256 – 273 
2
 Place Management; http://placemanagement.net/sv/ (Hämtad 2014-05-22) 

3
Hultén, B, (2011) “Sensory marketing: “The multi-sensory brand-experience concept”. European Business Review, 

23(3), 256 – 273 
4
 McMullan, R. Gilmore, A. (2008) ”Customer loyality: an empirical study” Emerald Group Publishing Limited, 

42(9/10), S. 1084-1094 
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1.2 Problemdiskussion  

Svensk Turism har tillsammans med bland annat VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia och 

Stockholm visitors Board startat en nationell strategi, Strategi2020. Strategin går ut på att 

fördubbla besöksnäringen i Sverige till år 2020. Besöksnäringen har redan vuxit och ökat de 

senaste tio till femton åren och har potential att öka ännu mera. Problemet med ökningen är den 

konkurrens mellan företagen som kommer att öka och bli stenhård. 
5
 

För att företag ska ha möjlighet att konkurrera med varandra krävs det att de är medvetna om 

vikten av att behålla befintliga kunder. Återkommande kunder associeras till lägre kostnader i 

och med att det är dyrare att rekrytera nya kunder än att bevara befintliga, samt att det skapar en 

lojalitet till företaget. När en kund är lojal jämtemot ett företag är det bevisat att kunden har 

större chans att stärka sin relation till företaget och även rekommendera det till nära och kära.
6
 

Ett sätt att tillfredsställa en kund är genom att påverka kundens sinnen genom en 

sinnesupplevelse. Problemet är att tyngden av sinnesupplevelser länge har varit negligerat och 

kunskapen av dess innebörd har varit oupptäckt under en längre tid
7
 enligt Bertil Hultén som är 

medskribent till boken Sinnesmarknadsföring. Vi vill utifrån detta undersöka hur turistföretag 

idag utnyttjar sinnenspåverkan för att skapa ett beteende hos deras kunder för att vara 

konkurrenskraftiga.  

Tidigare studier har utförts kring hur människans sinnen kan påverkas och vad detta kan leda till. 

En besökares helhetsupplevelse av ett företag påverkar besökarens image av företaget. 
8
 

Produkten som en kund betalar för inom turistbranschen är oftast i form av service. Servicen 

produceras och konsumeras samtidigt på platsen då är det viktigt att kunden blir nöjd eftersom en 

tjänst inte går att returnera eller byta.
9
 En helhetsupplevelse kan skapas med hjälp av 

sinnespåverkan, som enligt Hultén kallas för ”Multisensory Brand Experience.” Företag kan 

påverka hur kunder upplever deras företag genom att påverka kundernas sinnen.
10

  

 

 

 

 

                                                           
5
 Strategi2020; Utveckling; 

http://www.visita.se/Documents/Turism/SHR%20Popul%C3%A4r%20utan%20sk%C3%A4rm%C3%A4rken.pdf 

(Hämtad 2014-05-20) 
6
 McMullan, R. Gilmore, A. (2008) ”Customer loyality: an empirical study” Emerald Group Publishing Limited, 

42(9/10), S. 1084-1094 
7
 Hultén, B. Broweus, N. Van Dijk, (2011) M.Sinnesmarknadsföring, 2:a uppl. S. 9 

8
Hultén, B. (2011) “Sensory Marketing: The Multi-Sensory Brand-Experience Concept.” European Business 

Review, 23(3), 256 – 273 
9
Bitner, M.J. (1992) “The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”  Source: Journal of 

Marketing, 56(2), 57-71 
10

Hultén, B. (2011) “Sensory Marketing: The Multi-Sensory Brand-Experience Concept.” European Business 

Review, 23(3), 256 – 273 

http://www.visita.se/Documents/Turism/SHR%20Popul%C3%A4r%20utan%20sk%C3%A4rm%C3%A4rken.pdf
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Majoriteten av alla varumärken marknadsför sig idag med hjälp av syn och hörsel. Företagen går 

miste om stora möjligheter att skapa känslomässiga band mellan deras kunder och produkterna 

genom att utesluta resterande tre sinnen. Ett företag kan till exempel använda sig av en speciell 

doft vid marknadsföringen eller under en upplevelse eftersom 75 procent av våra känslor 

påverkas av dofter.
11

 

 

Ett exempel på ett företag som använder sig av ”Multisensory Brand Experience” är Singapore 

Airlines. Lindström skriver i artikeln ”Broad Sensory Branding” att flygbolaget har satsat på att 

göra flygresan till en upplevelse genom att vara unika. Flygvärdinnorna har kläder tillverkade i 

siden och alla har samma storlek på uniformen, flygvärdinnorna ser ut som modeller och är alla 

under 26 år. Singapore Airlines har patent på en egen doft som flygvärdinnorna bär under 

flygtiden. Doften används även på de varma handdukarna som resenärerna får i början av sin 

flygtur. Genom att använda en doft under en flygresa leder det till att resenärerna kopplar 

flygturen och flygbolaget till den specifika doften. 
12

 

 

Hur människan kan påverkas genom att sinnena berörs beskriver Hulten, Broweus och Van Djik 

om i boken Sinnesmarknadsföring som gavs ut år 2008, och blev känd internationellt 2009. När 

sinnesmarknadsföring användes som sökord på sökmotorn Google år 2006 resulterade detta i 

noll träffar, idag år 2014 ger sökordet en träff på 12 200 resultat.
13

  Problemet är att 

sinnespåverkan är ett relativt nyupptäckt område som vi vill undersöka.   

1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur påverkar turistföretagen kundernas olika sinnen vid ett besök i verksamheten? 

2. Hur skiljer sig sinnesupplevelserna åt mellan dessa turistföretag?  

3. Hur kan företag påverka kunders sinnen enligt sinnesexperter?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika turistföretag påverkar kunders sinnen vid ett 

besök samt hur dessa företag skiljer sig från varandra i detta avseende. Därtill även undersöka 

hur de fem sinnena kan användas i olika verksamheter för att påverka kunderna och skapa en 

sinnesupplevelse enligt sinnesexperter.  

                                                           
11

Lindstrom, M. (2005) “Broad Sensory branding.” Journal of product & Brand Management, 14(2), 84-87. 
12

 Lindstrom, M. (2005) “Broad sensory branding.” Journal of product & brand management”, 14(2), 84-87. 
13

Google; Sinnesmarknadsföring; 

https://www.google.se/search?q=sinnesmarknadsf%C3%B6ring&rls=com.microsoft:svSE:IEAddress&ie=UTF8&o

e=UTF8&sourceid=ie7&rlz=1I7FTSH_svSE498SE499&gfe_rd=cr&ei=zZB9U8y3DofK8ge4t4GYDQ#q=sinnesma

rknadsf%C3%B6ring&rls=com.microsoft:sv-SE:IE-Address (Hämtad 2014-05-22) 
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1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka två hotell, två restauranger och två museum som är 

belägna i Stockholmsområdet. Vi inhämtar även information från experter inom respektive 

sinnesområde.  

1.6 Definitioner 

Begreppet turistföretag definieras i denna uppsats som: 

Vasa-museet, ABBA-museet, Magic Bar, Sjätte Tunnan, Hotell J och Clarion Hotel Sign 

 

Begreppet sinnesexperter definieras i denna uppsats som: 

Lexter, Presenta och Millimeter Arkitekter 

 

Begreppet traditionella verksamheter definieras i denna uppsats: 

Verksamheter utan något specifikt tema 

 

Sinnesupplevelse- Är en upplevelse som baseras på de fem sinnena.  

 

Fast inredning- Inredning som inte är möblerbar, exempelvis en bar 

 

Lös inredning- Inredning som är möblerbar, exempelvis kuddar. 

 

1.7 Uppsatsdisposition 

Uppsatsens första kapitel innefattar bakgrunden till ämnet och en problemdiskussion, som följs 

av forskningens frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar och 

med definitioner av centrala begrepp.  

 

I kapitel två beskrivs uppsatsens metoder med en motiverande del till varför valet av metoder har 

utförts med kritik och förslag till andra metoder. Upplägget fortsätter i kapitel tre med uppsatsens 

fyra teorier. I kapitel fyra fortsätter vi med empiridelen där vi presenterar resultatet från 

respektive intervju med turistföretag och sinnesexperter.  

 

Slutligen i kapitel fem till sju står uppsatsens analys, diskussion och slutsatser. Avslutningsvis 

presenteras kritik till det egna arbetet, etiska riktlinjer som följts under arbetets gång och förslag 

till fortsatta studier. I slutet av uppsatsen står källförteckningen och bilagorna.  
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2. Metod  

 

Nedan presenteras metoderna som har använts i uppsatsen samt olika metodalternativ med en 

djupare beskrivning av intervju som metod, som följs av metod- och källkritik.  

 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Kvantitativ forskning innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri. 

Forskaren kommer fram till logiska slutsatser genom undersökningar där teorierna används för 

prövning.
14

 När en forskning är kvantitativ kan man värdera resultatet av sin forskning ur olika 

perspektiv, validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur stor chansen är att resultatet av 

en undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs igen vid ett annat tillfälle eller 

om slutresultatet blir annorlunda då det påverkas av tiden eller slumpen.
15

 Validitet behandlar 

huruvida undersökningen hänger ihop med slutsatsen eller inte.
16

 Validitet handlar även om 

uppsatsen har mätt det som den hade som syfte att mäta. 
17

 

 

Ontologi behandlar frågor som exempelvis ”vad som finns” eller vad som är verkligt och inte. 

Ontologin kan delas upp i objektivism och konstruktionism. Objektivism innebär att människan 

uppfattar den sociala verkligenheten som yttre fakta, som är utanför människans möjlighet att 

påverka. Till skillnad från konstruktionismen som är den verklighet som de sociala aktörerna 

själva skapar.
18

 Vi har utgått ifrån den ontologiska ståndpunkten konstrukitionism i uppsatsen. 

Detta har vi gjort genom att utgå ifrån att verkligheten och turistföretagen ständigt förändras och 

utvecklas med tiden. 

 

Epistemologin är läran om hur man kan nå kunskap och kan delas upp i realismen och 

empirismen. Realismen syftar på att få fram kunskap genom logiskt tänkande, medan 

empirismen når kunskap genom erfarenheter. Vi har nått kunskap i uppsatsen genom empirismen 

då vi har intervjuat anställda på respektive företag alltså genom att själva besöka företagen och 

de anställda. 
19

  

Kvalitativa metoder innehåller ett induktivt synsätt då sambandet mellan teori och forskning 

baseras på verkligenheten. Kvalitativa metoder tar avstånd från fakta och fokuserar på hur 

individen uppfattar och tolkar omgivningen. Denna typ av forskning är känd för att inrikta sig 

mer på ord än på siffror. 
20

 

                                                           
14

 Hultén, B. Broweus, N. Van Dijk, (2011) M.Sinnesmarknadsföring, 2:a uppl. S. 40 

 
16

Bryman. A, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, 2:a uppl. S. 49 f 
17

Ibid, 352 
18

Ibid, 35 ff. 
19

Ibid, 25-32 
20

Hultén, B. Broweus, N. Van Dijk, (2011) M.Sinnesmarknadsföring, 2:a uppl. S.40 
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Beroende på vilka metoder forskare använder sig av i en undersökning utgår de från olika 

tolkningsperspektiv. Positivismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att samtlig 

data som samlas in redan är påverkad av teorier. För att teorin ska vara vetenskaplig bör den 

kunna observeras direkt. 
21

 Hermeneutiken står för att tolkningen av en text bör ske utifrån det 

perspektiv som författaren har haft. 
22

 Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv genom 

att studera den insamlade informationen och författarna bakom denna. Vi har skapat oss en egen 

bild av författarnas perspektiv genom att läsa om deras tidigare publikationer.  

Vår uppsats baseras på kvalitativ forskning med ett induktivt synsätt med information insamlad 

från intervjuer som har granskats och sammanfattats till en text. Som vid kvantitativa forskningar 

finns det olika kriterier för bedömning av resultatet. Motsvarigheten till validitet och reliabilitet 

kallas för tillförlitlighet och äkthet.  

2.3 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitligheten kan delas upp i fyra olika delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Att skapa en trovärdighet i en forskning kan göras genom att följa de regler som finns. Samt att 

respondenterna ska ha tillgång till de resultaten för ett godkännande, detta kallas för 

respondentvalidering. Vi har i denna uppsats följt de etiska riktlinjer och restriktioner från 

vetenskapsrådet. Vi har följt de fyra grundläggande reglerna som är informationskravet, 

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, se mer i kapitel 9. Respondenterna 

vid intervjutillfällena har fått tillgång till de texter där deras svar finns med samt godkänt dem. 

En annan teknik som kan användas för att förstärka trovärdigheten är triangulering som betyder 

dubbelkontroll av undersökningens resultat genom att använda sig av flera metoder.  

Eftersom kvalitativ forskning handlar mer om en fördjupning av ett ämne snarare än en bred 

forskning leder överförbarheten till att ha fokus på det unika och inte det generella. Vi har 

inriktat oss på sex turistföretag vilket tagit fram en fördjupad kunskap av deras verksamhet och 

inte en generell inblick i hur turistföretag arbetar i allmänhet.  

 

Genom de tre opponeringstillfällen som ägt rum under uppsatsens gång har text, 

tillvägagångssätt och struktur blivit granskat av olika studenter för att vi ska kunna förbättra 

eventuella brister eller fel. Undersökningen har även kontrollerats av personer utanför högskolan 

som inte har någon tidigare kunskap inom ämnet för att få en ytterligare bild av arbetet vilket 

höjer pålitligheten.  
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Med möjlighet att styrka och konfirmera betyder att forskarna utfört undersökningen i god tro 

och uteslutit personliga åsikter eller värderingar. Vi har tillämpat detta genom att utesluta egna 

åsikter i resultatet.
23

 

 

Äkthet kan delas upp i delkriterier såsom rättvis bild som syftar på om undersökningen visar upp 

rätt bild av de inblandade som studerats. Det andra kriteriet är ontologisk autenticitet som 

betyder att om undersökningen hjälper de medverkade att komma fram till en förståelse av sin 

situation och den miljö de lever i. Den tredje delen är pedagogisk autenticitet som menar att om 

de medverkade har fått en bättre bild av andra människors upplevelser i de medverkandes miljö. 

Det näst sista delkriteriet är katalytisk autenticitet som betyder att om de medverkande 

personerna har fått möjlighet att förändra sin situation. Det sista kriteriet är taktisk autenticitet 

som handlar om de medverkande har fått bättre möjligheter att fortsätt med de åtgärder som 

krävs. 

 

Samtliga respondenter har under arbetets gång haft möjlighet och tillgång till delar av uppsatsen 

för att justera om de finner sin text feltolkad för att skapa en rättvis bild av deras verksamhet. 

Respondenterna har även fått möjlighet att förändra sin situation och fått chans att fortsätta med 

de åtgärder som krävs efter uppsatsens resultat. Ingen enkätundersökning har ägt rum under 

undersökningen vilket inte gett företagen en bättre bild av hur gästerna upplever miljöerna.  

 

2.5 Metodval och genomförande 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur turistföretagen använder sig av sinnesupplevelser och 

sinnespåverkan. Metoden har gett oss en trovärdig bild av hur företagen arbetar. Valet av 

turistföretagen skedde slumpvis efter de turistföretag som vi tyckte var intressanta utefter deras 

specifika teman. Turistföretagen som undersöktes var de företag som vi fick kontakt med först. 

Eftersom vi inte var intresserade av att intervjua besökarna för att få deras åsikter om platserna, 

uteslöt vi att genomföra en enkätundersökning för att avgränsa oss i tid och omfattning.  

 

Innan varje intervju har frågor och riktlinjer inför intervjuerna mailats till samtliga respondenter 

för att de ska ha möjlighet att förbereda sig och eventuellt medta material för att på bästa sätt 

besvara intervjufrågorna. Efter intervjuerna har data sammanställts, samt mailats till varje 

respondent för granskning och godkännande.  

 

Varje intervju ägde rum på det valda turistföretagen för att en observation kunde genomföras 

samtidigt deltog vi inte i några av upplevelserna på turistföretagen. På restaurangerna Sjätte 

Tunnan och Magic Bar skedde besöket innan öppningstid, då vi även fick en privat guidad tur. 

Hotellen Clarion Sign och Hotell J besöktes under öppningstid men vi deltog inte i hotellens 
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aktiviteter som till exempel övernattning. På Vasa-museet fick vi en privat rundtur under 

öppningstid och på ABBA-museet fick vi endast besöka restaurangen utanför då museet inte 

hade öppnat än.  

 

Intervjuerna med sinnesexperterna ägde rum på respektive experts kontor. Valet av experter 

utsågs efter deras expertis på sinnen. Även dem har haft tillgång till det sammanställda data från 

intervjun för granskning och godkännande. De företag som valt att göra korrigering i texten är 

företaget Lexter. Korrigering har vidtagits och ändrats i uppsatsen.  

 

2.5.1 Intervju som metod 

Enligt Jan Krag Jacobsen är en intervju kommunikation mellan tre personer där de medverkande 

är en intervjuare, en respondent och en åskådare. Intervjuaren är den som tagit initiativet till 

mötet och är även den som ställer frågorna, styr samtalet, tolkar och granskar den insamlade 

informationen. Respondenten är den person som med egna ord svarar på de ställda frågorna. En 

åskådare är i regel en person som inte har någon direkt koppling till varken intervjupersonen 

eller respondenten. Vid en forskningsintervju är den tredje parten, åskådaren, inte nödvändig 

som vid exempelvis en medieintervju.  

 

En forskningsintervju kan utföras olika beroende på hur strukturerat och strikt forskaren väljer 

att genomföra intervjun. Den informella forskningsintervjun baseras på deltagarnas observationer 

och är beroende av intervjuarnas förmåga att utföra intervjun. Den styrda och strukturerade 

forskningsintervjun är till stor del baserad på stödord som riktlinjer som sammanfattas 

allteftersom. Metoden ger möjlighet för nya och oplanerade åsikter och tar form under intervjun 

som intervjupersonen inte tänk fråga om. Den standardiserade forskningsintervjun grundas på 

slutna frågor i en specifik ordningsföljd där frågorna har ett antal svarsalternativ respondenterna 

kan välja på. Detta kan liknas som vid en enkätundersökning. 
24

 

 

Bill Gillham delar upp de olika forskningsmetoderna i ostrukturerad, halvstrukturerad och 

strukturerad intervju. Gillham menar att alla intervjuer har någon slags struktur, frågan är bara 

hur fast strukturen är. Vid en ostrukturerad intervju finns inga fasta frågor och intervjupersonen 

är ovetande om vad som finns att undersöka
25

, till skillnad från en halvstrukturerad intervju där 

frågorna som ställs är öppna och ger plats för respondenterna att berätta vidare vid vissa 

tidpunkter.
26

 Det positiva med en halvstrukturerad intervju är balansen mellan struktur och 

öppenhet. Vid den strukturerade intervjun är frågorna som ställs slutna. 
27
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Sker en intervju på den aktuella platsen förstärks information genom att en observation äger rum 

samtidigt som intervjun hålls. Detta kallas för fallstudie där uppgiften är att skapa en helhetsbild 

utifrån olika perspektiv som kompletterar varandra. Samtliga intervjuer i uppsatsen ägde rum på 

respektive företag. Vi hade då möjlighet att själva uppleva rummet samtidigt som respondenterna 

berättade vilket förstärkte informationen som vi fick tillgång till. 
28

 

 

Utgår vi ifrån Krags uppdelning av intrervjualternativ använder vi oss av den styrda och 

strukturerade formen. Enligt Gillham är alla intervjuer på något vis strukturerad, det handlar mer 

om hur fast strukturen är i intervjun. Utifrån hans perspektiv utgår vi ifrån en halvstrukturerad 

metod där frågorna som ställts till största del har varit öppna och gett plats för respondenterna att 

berätta om viktiga aspekter inom ämnet som vi inte haft kunskap om och inte tänkt fråga om. 

Fördelarna med frågeschemat är att de har funnits möjlighet till att formulera om och anpassa 

frågorna efter respondent och situation vilket möjliggör chansen att ställa ytterligare frågor 

utöver de på frågeschemat. 
29

 

 

Transkribering av intervjuer till kvalitativa undersökningar kan vara efterfrågade av kvalitativa 

forskare. En transkribering innebär att exakt det som har berättats under intervjun har skrivits 

ned och gjorts tillgängligt för läsaren. Vi har medvetet valt att inte transkribera intervjuerna 

eftersom detta hade varit för tidskrävande med tanke på antalet intervjuer som har utförts. 
30

 Vi 

har valt att anteckna under intervjuerna på datorer för att försäkra oss om att inte missa viktig 

information.  

 

Resultatet från intervjuerna är presenterade i uppsatsen under företagens rubriker. Vi valde att 

inte skriva samman resultatet efter en uppdelning av sinnen på respektive turistföretag eftersom 

vi vill ge en bild av helhetsupplevelsen på respektive turistföretag.  

2.6 Metodkritik 

Vi har endast intervjuat anställda på respektive turistföretag och inte deras besökare, detta har 

givit ett resultat av hur ansvariga på respektive företag i uppsatsen ser på sin verksamhet och inte 

besökarnas. Hade vi intervjuat besökarna hade vi troligtvis inte färdigställt uppsatsen inom den 

utsatta tidsramen. Vi har valt att inte transkribera intervjuerna vilket innebär att vi istället har 

antecknat det som vi ansett varit relevant under intervjuerna. Hade vi transkriberat intervjuerna 

hade vi gjort det möjligt för andra forskare att granska intervjun.  

Om vi hade använt oss av en triangulering i metoden vilket innebär att vi använder fler metoder 

under studien hade uppsatsens resultat dubbelkontrollerats och på så sätt medfört en större 

tillförlitlighet. För att använda en triangulering hade vi kunnat besöka turistföretagen då de var 
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öppna för allmänheten och deltagit i aktiviteterna. Vi gjorde inte detta eftersom respondenterna 

valde tiden för intervjuerna vilket var innan öppningstid på vissa av företagen.  

Överförbarheten kan kritiseras då ett generellt resultat av hur olika turistföretag arbetar med 

sinnesupplevelser inte finns i resultatet utan endast hur dessa sex olika företag använder sig av 

sinnen. De kan inte stå till svars och ge en rättvis bild för hur turistföretag i allmänhet använder 

sig av sinnen. 

 

I undersökningen har även sinnesexperter intervjuats och alla respondenterna har fått ta del av 

arbetet vilket har gett en möjlighet för företagen att både förändra och fått bättre möjligheter att 

fortsätta med de åtgärder som behövs genom att läsa arbetet. 
31

 

2.7 Källkritik 

Källor är normativa och kognitiva där det ena är mer dominerande än det andra. Normativa 

källor är värderande som till exempel lagar och förordningar och kognitiva är berättande som till 

exempel offentlig statistik. 
32

 

En källa tolkas när skribenten analyserar och tolkar vad som står i källan. En källa skrivs sällan 

för att besvara de frågeställningar som skribenten har. Skribenten behöver därför välja 

information från källan som är relevant för de specifika frågorna. Det är viktigt att skribenten 

uppmärksammar vilket år källan är publicerad för att kunna tolka källan ur författarens 

perspektiv.
33

 

Primärkällor är mer tillförlitliga än sekundärkällor. Exempel på en primärkälla är ett ögonvittne 

vid ett brott och en sekundärkälla kan vara att intervjua en person som talat med primärkällan. 
34

 

Tillförlitligheten hos en källa ökar om flera källor säger samma sak. 
35

 

När man använder sig av källkritik kan man utgå ifrån de fyra källkritiska principerna, äkthet 

handlar om att källan är den som den utger sig att vara. Tidssamband står för att ju längre tid det 

gått mellan händelse och berättelse desto större skäl finns det till att tvivla på källan. Källan bör 

kunna stå för sig själv och då vara oberoende av andra källor eller vara ett referat av en tidigare 

källa. Källan ska inte ge en falsk bild av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska eller 

politiska intressen. 
36

 

Empirin grundas på informationen som är hämtad från samtliga intervjuer. Intervjuerna har alla 

skett med någon ansvarig eller med någon chef på respektive företag vilket har förstärkt 

trovärdigheten av informationen eftersom respondenterna har en god inblick i företaget. Dock 
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har detta lett till att vi endast kan se företagen ur deras perspektiv och inte ur besökarnas. 

Information hämtad från respektive intervju är alltså primärkällor vilket ökar tillförlitligheten 

dock är varje intervju endast ifrån en och samma källa. 

Vi valde att inte intervjua besökare eller utföra en enkätundersökning på de olika företagen för 

att det hade varit för tidskrävande och det hade kunnat ge uppsatsen ett slarvigt helhetsintryck. 

Det hade dock varit intressant att jämföra företagens synpunkter med deras besökares 

upplevelser.  

Intervjuerna ägde rum på respektive företag vilket möjliggjorde en observation på platsen dock 

deltog vi inte i några aktiviteter. Det hade även varit intressant att besöka turistföretagen vid ett 

ytterligare tillfälle vid en annan tidpunkt för att observera och möjligen bekräfta de 

respondenterna berättat.  

Litteratur som samhällsvetenskapliga metoder och Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder är två olika metodböcker som båda rekommenderats av Högskolan för 

metodteknik. Vi har använt oss av andra upplagan av boken Sinnesmarknadsföring som gavs ut 

år 2011. Första upplagan av boken fick priset för årets marknadsföringsbok år 2008 och har blivit 

internationellt känd och uppmärksammad inom marknadsföring som en bok med ett nytänk inom 

ämnet marknadsföring. Litteraturen känns därmed relevant och pålitlig med tanke på bokens 

rekommendationer och pris. Vi har även valt att använda oss litteratur med de senaste 

upplagorna för att använda en nutida och uppdaterad information. 

På internet finns det inte någon så kallad gatekeeper, som sållar bort den information som inte 

anses värd att publiceras i tidningar. Därför är det viktigt att kritiskt granska varje sida och text 

på internet då de värdefulla och de så kallade skräpet finns sida vid sida. Det finns även en 

enorm mängd information vilket försvårar möjligheten att bedöma allt. 
37

 

Enligt Thurén kan man dela upp internetinformation i tre kategorier, fakta, förklaringar och 

åsikter. Fakta är den information som lättast går att bevisa, förklaringar är svårare och kräver en 

viss förkunskap i ämnet. Vid åsikter är det uppriktigheten som är viktig. 
38

 

De elektroniska källor som vi har använt oss av i uppsatsen består till en majoritet av 

turistföretagens och experterna inom respektive sinnes egna hemsidor. Hemsidorna har använts i 

syfte som källor för att beskriva företagens verksamhet och företagens historia och geografiska 

läge. Alltså har informationen från hemsidorna varit fakta och varit lättare att bevisa dess 

tillförlitlighet. Samtliga artiklar som vi hänvisar till i uppsatsen är vetenskapligt granskade och är 

hämtade från välkända förlag som även de rekommenderats av Högskolan som pålitliga 

sökmotorer. 
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3. Teori 

 

I följande kapitel redovisas uppsatsens fyra teorier, som är sinnesmarknadsföringsteorin, 

service-scape, Word of Mouth och Five aspect meal model.. 

3.1 Sinnesmarknadsföring 

Människan har fem sinnen som var och ett bidrar till att vi upplever saker på skilda sätt. Genom 

ljud, känsel, hörsel, smak och syn skapar de en sinnesupplevelse gemensamt.
39

 

Enligt sinnesmarknadsföringsteorin är synen det mest dominerande och framträdande sinnet som 

används idag för att skapa en varumärkesimage. Upp till 80 procent av människans vardagliga 

beslut grundas på synintryck vilket gör det extra viktigt för ett företag att vara synliga. Det är inte 

endast produktens funktionalitet som avgör konsumentens beslut, exempel på andra faktorer som 

inverkar är design, förpackning, form och stil. Utseendet ska vara snyggt, behagligt att röra vid 

och stämma in med produktens funktion för att attrahera en alltmer individualiserad miljö.  

Färger har en avgörande betydelse för synupplevelsen och är nära kopplade till människans 

känslor. Forskning har visat att färgen röd är den färg som fångar ögat snabbast. Färgen grön 

kopplas till natur, landskap och miljö. Den gula färgen skapar lättast uppmärksamhet på grund av 

att ögat uppfattar den färgen som ljusast. Utöver färgerna röd, grön och gul associeras orange 

med vänlighet, grått med professionalism och ljusblå till lugn. Andra metoder som används för 

att locka ögat är ljussättning, grafik och layouter.
40

 

Människan möts dagligen av olika ljud i vardagslivet, ljud kan användas i syfte att varna för 

faror samt för att skapa lugn och ro. Hörseln är ständigt aktiv och mottaglig för påverkan av både 

höga och låga ljud. När örat fångar in ljud utan att uppmärksamma detta kallas det för att höra. 

Till skillnad från det kan vi fokusera på ljudet och det kallas då för att lyssna. Ljud kan vi 

använda för att identifiera oss, genom att berätta vilka vi är, hur vi mår och vad vi gör. Företag 

kan skapa en bild av vilka de är genom att använda sig av ljud.  

Ljudet har används inom marknadsföringen sedan en lång tid tillbaka, men har varit begränsat 

till teve- och radioreklam. Redan år 1920 startade företag i USA att använda sig av jinglar för att 

marknadsföra varor och blev mycket omtyckta världen över, då jinglarna bidrog till att företaget 

blev minnesvärt. Andra ljud som används för att bidra till en ljudupplevelse är röster och musik. 

Ljudprofilerna blir längre idag och utförs ibland av kända profiler eller artister, för att förstärka 

ett varumärkes identitet. Det är viktigt att förstå helhetsupplevelsen av ljudet och att balansera 

och kontrollera ljudet på rätt sätt för att skapa en god akustik i det fysiska rummet. 
41
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Känseln, även kallat det taktila sinnet som betyder överföring av information eller känsla vid 

beröring, är det sinne som först utvecklas hos människan. Undersökningar visar att beröring 

påverkar människan både medvetet och omedvetet. Naturliga material som läder och trä 

uppfattas som varmt och mjukt och onaturliga material som glas eller metaller ger motsatt känsla 

som till exempel hårt och kallt. Plast associeras till enkelhet och säkerhet medan glas ger en 

känsla av kvalité. Känselsinnet kan även uppfatta en produkts temperatur, fasthet, vikt och form. 

De reaktioner som uppstår vid beröring är inte endast fysiologiska utan även psykologiska. 

Sinnet känsel kan uppfatta tredimensionella föremål genom att endast tänka eller se på dem om 

de har tidigare erfarenheter av det givna objektet. 
42

 

En människa kan minnas upp till 10,000 olika dofter som de utsätts för dagligen. En människa 

utsätts kontinuerligt för dofter och detta är en naturlig del av en individs vardag. Luktsinnet 

kallas även för det stumma sinnet då det är svårt att beskriva en doft med ord. Dofter kan hjälpa 

till att identifiera en individ. Varje år tillverkas fyrahundra nya dofter till parfymer. Parfymer kan 

användas för att doft sätta bilen, hemmet, husdjur eller sig själv. Idag används även så kallade 

doftremsor i tidningar som utsöndras när läsaren bläddrar i tidningen. Matbutiker och kiosker 

använder sig flitigt av doften från nybakta bullar eller nybakt bröd genom att medvetet placera ut 

ugnar med bröd eller bullar i butiken. Andra dofter som basilika bidrar till att man känner sig 

piggare, doften kan även leda till att man får ett bättre minne. Doften från grapefrukt ger energi, 

citron ger en känsla av harmoni och doften av mint minskar stress.
43

 

Smaksinnet är det sinne som endast kan stimuleras av direkt konsumtion och kallas därför det 

intima sinnet. Smaken tillsammans med doften skapar våra kemiska sinnen och de två sinnena 

samarbetar mycket med varandra. Kan vi inte känna doften av exempelvis en maträtt reduceras 

80 procent av smaken. För att uppnå en smakupplevelse krävs det att flera sinnen är i samspel 

med varandra, exempelvis färgen på mat spelar en stor roll för hur gästen upplever smaken. 

Smaken kan jämföras med en sinnesupplevelse i helhet, alla sinnen aktiveras när exempelvis en 

konsument äter eller dricker något. Att erbjuda en smakupplevelse ökar chansen för att 

konsumenten stannar längre i butiken, vilket kan leda till en ökad konsumtion. Om ett företag 

inte arbetar med att direkt erbjuda något att äta finns det fler varumärken som har smaken i 

åtanke vid produktion. Exempelvis är vissa bilar designade med mugghållare för att möjliggöra 

kaffedrickande i bilen. 
44

 

Hultén skriver att ett företags image utvecklas när det sker interaktioner med kundens sinnen. 

Hur kunden upplever mötet med företaget bidrar till kundens image av företaget. Det är bevisat 

att hur en kund emotionellt associerar till ett företag är minst lika viktigt som servicen. Det är 

viktigt att platsen där servicen utövas skapar en positiv känsla hos kunden. Att använda sig av de 

fem sinnena vid ett möte med en kund är det inte många företag som gör idag. Enligt Hultén 
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finns det något som kallas för ”Multisensory Brand Experience” Begreppet förklaras med 

modellen nedan.
45

 

 

Figur 1 

Hultén, B.”Sensory marketing: The Multi-sensory brand-experience concept” S. 264.” Figuren visar hur 

Multicensory Brand Experience uppstår. 

 

”Sensorial strategies”, en strategi definieras som sensorisk när den tilltalar en kunds sinne. 

Företag kan använda sig av sensoriska strategier för att sticka ut på marknaden och konkurrera 

med andra företag inom samma bransch. Ett företag kan skilja sin produkt, service, firma eller 

identitet i förhållande till de fem sinnena. Den andra delen i modellen kallas för ”Sensors”, med 

detta menas att en strategi definieras som sensorisk när den tilltalar kundens sinnen.  

                                                           
45
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”Sensation”, den tredje delen i modellen, definieras som en känsla. Sensation kopplar samman 

det mentala i hjärnan med människans sinnen. Sensations har som syfte att uttrycka ett företags 

värderingar som något distinkt för att underlätta ”Multisensory Brand Experience” inom 

företaget.  

”Sensory expressions”, har i syfte att karaktärisera det unika hos ett företag i relation till varje 

enskilt sinne. Begreppet definieras som en upplevelsetrigger som klargör ett företags identitet 

och lämnar ett mentalt avtryck i kundens hjärna. Orsaken till varför ett företag ska använda sig 

av sensory expressions är att de lämnar ett djupare avtryck i kundens sinne.  

”Multicensory Brand Experience” är kopplat till de fem sinnena. En ”Multicensory Brand 

Experience” sker när fler än ett sinne är med och bidrar till en uppfattning av en 

sinnesupplevelse. Modellen syftar till att visa att individer reagerar när företagen interagerar med 

kunderna och stödjer deras inköp och konsumtionsprocesser. Genom att använda sig av de fem 

sinnena är företagen med och påverkar kundernas uppfattning av ett företag.   

Sammanfattningsvis blir sinnet syn i rutan med rubriken sensors en sensation och blir i sin tur 

visuell när sinnet kopplas ihop med det mentala. I relation till de fem sinnena blir sensations 

”Multicensory Brand Experience” som leder till Customer equity som betyder rättvisa för 

kunden på svenska. 
46

 

3.2 Service-scape 

Den fysiska miljön i rummet påverkar besökarens beteende. Hur det ser ut på platsen påverkar 

vad besökaren får för image av företaget men även hur gästen upplever servicen på plats. Platsen 

bör tillfredsställa besökare, kunder och de anställdas behov eftersom att servicen sker på platsen i 

en interaktion mellan anställda och kunder. När service och tjänster konsumeras och produceras 

samtidigt är det viktigt att kundernas förväntningar på servicen tillfredsställs direkt eftersom det 

inte är möjligt att göra om en produkt i form av service som redan har konsumerats.  

 

Den fysiska miljön tillsammans med andra variabler i organisationen som befordran eller 

löneökningar kan påverka personalen positivt vilket återspeglar sig i servicen som i sin tur 

gynnar kunderna. Variabler som kan locka kunder till en plats är till exempel priser eller unik 

marknadsföring, vilket kan locka kunderna mer än vad den faktiska fysiska platsen kan.  

 

Bilden nedan visar hur kunder och anställda på ett företag kan reagera på olika miljöer utifrån 

fem olika faktorer. 
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Figur 2 

Bitner, M.J. “Servicescapes: “The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”. Figuren 

visar hur besökare och anställda på ett företag reagerar vid olika miljöer så som dimensionerna i miljön, 

holistiska miljön, individuella bestämmelser, individuella faktorer och beteenden. 

Dimensionerna i miljön: Är det som en person kan uppleva på en plats. Detta leder i sin tur till 

att olika personer tolkar dimensionerna på olika sätt. Hur en plats är utformad påverkar kundens 

intryck av platsen. En bankomat är ett exempel där självservice utövas. En bankomat bör 

exempelvis vara enkel att hantera eftersom det inte finns någon personal som kan hjälpa till på 

platsen. Det är viktigt att de anställda upplever platsen som behaglig för att servicen till kunderna 

inte ska påverkas negativt.  

Holistiska miljön: Forskare har kommit fram till att människan reagerar på miljöer på ett 

holistiskt sätt
47

 vilket betyder att helheten är något mera än summan av de olika delarna.
48

 

Konfigurationen av stimuli påverkar hur en person reagerar på den holistiska miljön. Hur en 
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person uppfattar en miljö holistiskt är tydligast vid stora påverkansfaktorer som extrem värme 

eller dålig lufttillgänglighet.  

Individuella faktorer: Hur en persons interna respons ser ut beror på dennes individuella faktorer. 

Beroende på vad en besökare vill uppleva och vad den upplever påverkar besökarens åsikt om 

platsen. 

Interna responsen: Kunder och anställda reagerar på en plats kognitivt, emotionellt och 

fysiologiskt. Platsen talar ett språk till kunderna genom att berätta vad det är för typ av plats 

genom exempelvis att inreda med dyra möbler som avspeglar en känsla av lyx. En plats kan 

skapa en känsla hos en kund vilket i sin tur leder till olika beteenden och handlingar hos kunden. 

En plats som skapar en trivsam känsla leder till att kunden vill spendera tid och pengar på 

platsen. Hög ljudvolym på en plats kan skapa en känsla av obehag hos en kund. Temperaturen 

kan få kunder att svettas eller att frysa, luftkvalitén kan göra det svårt att andas. Om stolarna på 

en restaurang är obekväma eller bekväma påverkar gästernas längd av en vistelse.  

Beteenden: Hur platsen ser ut har en mental påverkan på kunder och besökare. När man besöker 

en plats kan man antingen reagera genom närmande eller genom att undvika. Till exempel om en 

gäst stannar på platsen eller vill därifrån. Samtliga kunder kommer till en plats med ett mål som 

antingen uppfylls eller inte. 
49

 

3.3 Word of Mouth 

WOM, förkortning för Word of Mouth, är ett sätt att kommunicera information utan någon 

mellanhand förklaras av Lim. C. B och Chung. C. Fenomenet spelar en stor roll när det gäller att 

skapa en konsumentattityd gentemot produkten eller tjänsten. Får en individ information från en 

bekant eller en familjemedlem anses den informationen vara verklig och trovärdig. Trots att 

marknaden inte kan kontrollera WOM kommunikationen är det fortfarande viktigt att förstå dess 

påverkan.  

Varor och tjänster kan delas upp efter sök, erfarenhet och trovärdighet. Detta är inte en regel då 

de vid flera tillfällen behövs en kombination av dem tre för att få information. Med sök menas 

det som konsumenten exakt kan se och avgöra innan ett eventuellt köp av en produkt eller en 

tjänst. Erfarenhet är den del som enbart kan bedömas efter konsumtion medan trovärdigheten 

inte kan utvärderas säkert efter köpet. Exempelvis vid ett ärende hos en bank är ”sök” den 

synbara och tillgängliga informationen som räntor eller öppettider, erfarenheten får kunden från 

tidigare besök där denne upplever bankens service och hjälpsamhet. Trovärdigheten handlar om 

sekretessen för kundens uppgifter och bankens integritet.    
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En konsument kan inte alltid värdesätta en produkt eller trovärdigheten för en tjänst varken under 

konsumtion eller efter. Detta beror på att kunden inte har kompetens eller resurser för att utföra 

detta. När en kund till exempel ska köpa en ny bil kan kunden inte garantera att motorn i bilen är 

som den ska om kunden inte vet hur detta undersöks. Konsumenterna är även skeptiska till 

marknadsförarnas påståenden om tilltro och de vänder sig då till andra informationskällor där 

syftet med marknadsföring inte har någon baktanke. Eftersom människor till stor del litar på 

vänner och familj har konsumenterna börjat förlitat sig på WOM som en säker källa, då 

ursprunget av informationen inte är beroende av marknaden.   

Informationen som utgörs av Word of Mouth kan vara både positiv och negativ information om 

en produkt, tjänst eller plats. Ett sätt för en konsument att uttrycka ett missnöje eller besvikelse 

av ett köp är via WOM som även har ett större inflytande hos beslutsfattaren än vid positiv 

information för att skapa en helhetsbild.
50

 

Berger J och Schwartz E. M diskuterar varför somliga varumärken får större uppmärksamhet och 

varför det pratas mer om dem än andra varumärken. Efter en självupplevd upplevelse berättas 

historien ibland endast direkt efter upplevelsen och i vissa fall även under en lång tid efter.  

I teorin drivs Word of Mouth av motivation och där produkten eller upplevelsen bör vara 

intressant för att vara värd att talas om. Vid en pågående WOM är tillgängligheten en viktig 

faktor och att företag är så kallade ”Top of mind”. När ett företag är ”Top of mind” är det just det 

företaget som kunden tänker på först när den ska köpa en produkt. Produkterna kan vara 

offentliga eller privata. De offentliga är enklare att upptäcka vilket leder till ökad tillgänglighet 

och förstärker chansen att nämnas i en konversation. Exempelvis är det mer tillgängligt att starta 

en diskussion om ett nytt kaffe då det är en produkt som kan nyttjas offentligt till skillnad från en 

ny tandborste som oftast används privat i hemmet.
51

 

3.4 Five Aspects Meal Model 

Genom att välja en specifik restaurang visar vi vilka vi är. När vi äter, äter vi med alla sinnen. 

Hur en måltid är presenterad ger gästen ett intryck av restaurangen som påverkar gästens åsikt 

om maträtten i form av smak, textur och doft. Rummet där gästen äter kan se olika ut. Måltiden 

bör stämma överens med restaurangens tema. Om en gäst äter en rätt i en restaurang kan gästen 

uppfatta att rätten smakar bättre än om gästen skulle äta exakt samma rätt i en annan restaurang. 

De flesta managers är inte medvetna om vilken påverkan rummet har på kundens matupplevelse 

och hur möbleringen påverkar rummets atmosfär.  

Hur gästen upplever servicen från personalen har en stor påverkan på helhetsupplevelsen av 

restaurangbesöket. Om gästen upplever att servicen på restaurangen är dålig, kan detta leda till 
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att gästen går missnöjd ifrån restaurangen. Om gästerna upplever väntetiden för att få betala som 

för lång, kan detta leda till att de inte kommer tillbaka.  

Ledningen ”The management Control System” i modellen nedan innehåller lagar och 

restriktioner som en restaurang behöver hålla sig till. Hur serveringen och servicen i restaurangen 

utförs styrs av ledningen. För att leda en restaurang krävs kunskaper inom till exempel 

administration, lagar, miljö, ledarskap och kunskap om restauranger, mat och tillagning. För att 

gästen ska gå nöjd från restaurangen krävs det att ledningen har säkerställt att allt fungerar.  

Helhetsupplevelsen av rummet, mötet och produkten i en restaurang kan kallas atmosfär. 

Atmosfären på en restaurang skapas genom sinnen och rummet. Om alla fem sinnen används vid 

ett restaurangbesök kan det bli en ultimat upplevelse. 
52

 

 

 
Figur 3 

Gustafsson, I, Öström, Å, Johansson, J & Mossberg, L. (2006).”The Five Aspects Meal Model – a tool for 

developing meal services in restaurants ”Figuren visar hur service kan utövas för att förstärka gästens 

serviceupplevelse. 
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3.5 Sammanfattning av teorier 
 

Gemensamt för samtliga teorier i uppsatsen är att rummet där upplevelsen sker har en stor 

betydelse. Hur sinnen kan påverkas (sinnesmarknadsföringsteorin) beror på hur rummet är 

utformat med tillexempel färger, former, material, dofter, eller hur personalen beter sig på 

platsen (service-scape) och på faktorerna runt om som hur företags ledning sköter olika regler 

och lagar för företaget, även här spelar rummets utformning en stor roll för upplevelsen (five 

aspects meal model) vilket bidrar till om det blir en helhetsupplevelse eller inte. Är upplevelsen 

bra är chansen att besökarna rekommenderar upplevelsen via (Word of Mouth) till vänner och 

familj, vilket i sin tur kan leda till ett ökat besöksantal för ett företag.  

Sinnesmarknadsföringsteorin är egentligen en strategi för hur man genom sinnen kan 

marknadsföra sitt varumärke eller företag. Vi har dock valt att utesluta delar om marknadsföring 

och enbart inkluderat informationen från teorin om hur man kan påverka sinnena genom olika 

metoder. 
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4. Empiri 

 

Nedan presenteras undersökningens resultat från intervjuerna med de olika turistföretagen och 

sinnesexperterna, uppdelat i kapitel efter samtliga företag.   

 

4.1Turistföretag 

4.1.1 Restaurang Sjätte Tunnan 

Sjätte Tunnan är en restaurang som ligger i Gamla Stan i centrala Stockholm.  

Henrik Pehl arbetar tillsammans med restaurangens ägare med inredningen och 

marknadsföringen, de har tillsammans ansvaret för verksamheten. Temat på restaurangen är 

1400-tal och för att skapa en medeltidsatmosfär har ägarna medvetet tänkt på detaljerna i 

rummet, personalen, servicen och i menyn.  

Rummen är noga inredda efter temat 1400-tal med träbord och trästolar, vävda tapeter, 

målningar på väggarna, besticken, öl kannor, plädar på bänkarna, facklor på väggarna, rep som 

trappräcken, lädermenyer och levande ljus. Olika rekvisita i form av medeltida föremål fanns 

uppsatta på väggarna och i montrar i utställningssyfte.  

Personalen är klädd i medeltidskläder för att förmedla känslan av att gästerna befinner sig på en 

restaurang från 1400-talet. Restaurangen använder sig inte medvetet av någon doft för att 

förstärka medeltidstemat, de utnyttjar lukten från området omkring Gamla Stan.  

På källarvåningen i restaurangen spelas lugn medeltidsmusik och på våningen ovan i baren 

spelas rockmusik.
53

 

Restaurangen erbjuder mat och dryck med inspiration från historiska recept och serverar 

autentiska råvaror med modernare kryddning för att tillfredsställa dagens gäster. Recepten är 

baserade på Europas kanske äldsta kokbok som finns att hitta i ”De Kongelige bibliotek” och kan 

vara så gammalt som från 1200-talet. 
54

 De forntida dryckerna mjöd och mölska serveras i baren. 

Båda dryckerna är två honungsprodukter blandade med vatten och receptet för restaurangens 

egna mölska är hemligt. De båda dryckerna smaksätts olika från exempelvis örter, frukter och 

bär. 
55

 

I dagens samhälle behöver man moderna redskap som teknik, exempelvis kassaapparater och 

datorer, ägarna har smyckat ut dessa för att få de att passa in i temat 1400-tal. I menyn finner 

gästerna ord som ”Gille” som från början är ett germanskt ord och som kan översättas till 
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”sammanslutning” och som under medeltiden användes som benämning för brödraskap. 
56

(Se 

bilaga 2) 

4.1.2 Magic Bar 

Magic Bar är en restaurang som ligger på Karlaplan i Stockholm. Restaurangen var från början 

en thairestaurang men köptes upp av familjen Nilsson år 2009 då den byggdes om till en 

restaurang med trolleri och magi som huvudtema. Magic Bar är Norra Europas enda restaurang 

med trolleritema och har Europas enda fasta scen för trolleri.  

Krögaren Arne Nilsson berättar att föreställningarna som äger rum är en blandning av trolleri, 

fakir, burlesque och annan underhållning. Artisterna kommer från hela världen och använder ofta 

Magic Bar som övningshall inför större föreställningar och tävlingar. När scenen är tom, eller 

mellan föreställningarna spelas en varierande bakgrundsmusik, med inspiration från fransk 

burlesque.  

Drinkarna som erbjuds i baren är av egna recept, majoriteten är isdrinkar. Namnen på drinkarna 

kommer ifrån tävlingar mellan trollkarlar där vinnarna har fått bestämma namnen på drinkarna. 

En av de egenkomponerade drinkarna ”HunnyBunny Blom” har sedan blivit upptäckt av 

gastronomikern och kulturhistorikern Edward Blom. Middagsmenyn på Magic Bar är indelad 

efter rubrikerna klöver, spader, ruter, hjärter och joker. Där klöver menyn till exempel är 

vegetarisk. Drinkmenyn är tredimensionell, det krävs att gästen vrider och vänder på menyn för 

att kunna läsa den.  

I lokalen finner man inredningsdetaljer i form av spelkort, svartahattar med kaniner i, speglar 

med uppochnervända spegelbilder, tavlor med olika motiv ur olika synvinklar, skulpturer som 

följer gästen med blicken när de passerar samt montrar med trolleriredskap. Nilsson förklarar att 

allt som syns är inte vad man tror, att ögat skapar illusioner som synen tror är verklig.  

Familjen bakom idén och verkställandet av baren har länge haft trolleri som hobby och ville 

genom restaurangen förmedla glädjen och känslan av magi på nära håll. Restaurangen har en 

åldersgräns på 15 år för att visa att trolleri finns för vuxna och inte bara är för barn. Den största 

målgruppen som besöker restaurangen är mellan 25-40 år och kommer till största delen från 

Stockholmsområdet och flera av besökarna är från företag.  

Genom att ingå i den nischade världen av magi och trolleri sticker Magic Bar ut genom att vara 

den enda i Norra Europa och har då ingen större konkurrens på marknaden.
57

 (Se bilaga 2) 
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4.1.3 Hotell J 

Hotell J är beläget i Nacka strand med tillhörande restaurang och spa-anläggning. Hotellet heter J 

efter seglartermen J som användes på 1930-talet. J-båtarna är idag väldens bäst konstruerade 

segelbåtar enligt seglingsexperter.  

Sofie Norberg som är vice VD och hotellchef berättar att hotellet är inspirerat av Amerikanska 

seglarparadiset New Port. Känslan som hotellet vill förmedla till gästerna är tidlös lyx och 

hemtrevnad. Hotellet har 158 stycken rum, de flesta med utsikt mot vattnet. Det som gör hotellet 

unikt enligt Norberg är dess tillgänglighet till både city och skärgården.  

Hotellets reception kallas även för hotellets vardagsrum där det varje morgon står nybakta bullar 

i syfte att sprida doften i rummet. Rummet är inrett med en öppenspis tillverkad i tegel som 

sprider både en värmande känsla, härlig doft och ett sprakande ljud. Rummet är även inrett med 

stora vita fåtöljer, mörkt trägolv, träbord, inglasade miniatyrer av segelbåtar och med filtar och 

kuddar allt i New Port stil. Rött, blått och vitt är färger som följer rummens inredning för att lyfta 

upp New Port stilen.  

Hotellanläggningen är uppdelad i fem separata hus, hotellet med reception, en byggnad med 

endast rum, Restaurang J, mötesvillorna, J:s Tornvilla och J:s fabrikörsvilla. Personalen är 

medveten om att uppdelningen av anläggningarna kan försvåra helhetsupplevelsen när kundens 

aktiviteter blir indelade i olika hus. Personalen är därför noggrann med samarbetet mellan husen. 

De har likadana kläder, ambition, vision, kunskap och system. Kunden får en kontaktperson 

under sin vistelse som kan svara på frågor om de olika aktiviteterna som erbjuds. Hotell J 

samarbetar även med Njuta Spa och erbjuder deras tjänster till deras besökare som även dessa 

kan kunderna betala för i hotellets reception.  

Restaurang J som är belägget närmare vattnet är ett marint brasserie med utsikt över fjärden. 

Rummet är ljust och inrett i marin stil och det serveras amerikanskinspirerad brasseriemat av 

huvudsakligen fisk och skaldjur. Förutom fisk serveras även kött som är noga utvalt från gårdar 

på Gotland.  

Hotellrummen är dekorerade i seglarstilen, sängkläder och handdukar är tillverkade av märket 

Gant som använder sig av naturliga material. Majoriteten av rummen har sjöutsikt där de flesta 

av sinnena stimuleras med ljudet från vågorna, dofter från naturen och vackra vyer.  

Hotellet tillhör koncernen Nobis Hotell som bestämmer vilken musik som ska spelas i de olika 

hotellen som koncernen har. Musiken är anpassad efter varje enskilt hotell och de ansvariga för 

området har tagit fram musik som ska skapa en lounge känsla för Hotell J.
58

 (Se bilaga 2) 
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4.1.4 Clarion Hotel Sign 

Clarion Hotel Sign är beläget i centrala Stockholm. Hotellet tillhör ”Nordic Choice Hotels” som 

består av fem självständiga hotellkedjor, ”Clarion Collection, Clarion Hotel, Comfort Hotel, 

Quality Hotel och Quality Resort som totalt består av 176 hotell.
59

 

Clarion Hotel Sign öppnade år 2008 och inriktar sig på design, konst och musik. Hotellet är inrett 

med möbler från Skandinaviens främsta formgivare och samtliga våningsplan i hotellet 

representerar ett skandinaviskt land. Representationen av respektive land gör sig synlig i konst 

och fotografier på de olika våningsplanen.
60

 

På Clarion Hotel Sign har de musik som huvudtema där musik spelas i hela hotellet med en 

specifik spellista som kallas ”Clarion slingan” med blandade låtar som spelas i olika delar av 

hotellet. På kvällarna har hotellet inhyrda DJs som spelar för gästerna. På hotellet finns det fyra 

olika hissar som representerar olika musikgenrer pop, rock, jazz och lounge som spelas i 

respektive hiss. I samband med att ABBA-museet öppnade på Djurgården hade hotellet ett 

samarbete med museet genom att inreda en hiss med ABBA tema.  

Hotellet vill förmedla en känsla av liv, rörelse och modernitet genom att ha mycket folk som rör 

sig i lobbyn, rent, fräscht med den moderna inredningen. Clarion Hotel Sign har en egen doft i 

lobbyn som påminner om vanilj och som även finns på samtliga Clarion hotel för att gästerna ska 

koppla doften till hotellkedjan Clarion.  

Hotellet samarbetar med den internationellt kände kocken Marcus Samuelsson som har tagit 

fram konceptet Amerikan Table. Maten som serveras på hotellet är inspirerad från USA och 

framtagen av Marcus Samuelsson. Restaurangens syfte är att ge en intim och ombonad känsla. 

Materialen i restaurangen består av trä, skinn, sten och stål som används för att ge en känsla av 

tidlöshet och långvarighet.
61

 (Se bilaga 2) 

4.1.5 Vasa-museet 

Vasa-museet är beläget på Djurgården i Stockholm. I mitten av museet står skeppet Vasa som år 

1628 seglade sin jungfrufärd och sjönk, men som hittades 333 år senare, nästan orört. 
62

 Runt 

omkring skeppet finns ett flertal olika små stationer där besökarna kan läsa om, lyssna och titta 

på föremål från skeppet och tiden då det sjönk. Rösterna i högtalarna runt skeppet talar den 

svenska som talades på 1600-talet för att förhöja känslan av hur det var att leva under Vasas tid.  

På museet finns det två rum som endast är till för förbokade besökare. I rummet ”Under däck” 

finns det möjlighet för skolklasser att sitta i ett rum som ser ut som det gjorde under däck på 

Vasaskeppet. I rummet finns det kanoner, trägolv och trälådor med torkad fisk som barnen får 
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lukta på och efteråt gissa vad det är. I rummet kan ljud och ljus spelas upp för att skapa en känsla 

av att barnen befinner sig på skeppet vid olika tidpunkter. Tidpunkterna som kan spelas upp är 

storm med blixtar, kraftig vind och ljudet från höga vågor som slår mot skeppet samtidigt som 

det mörknar i rummet. Det finns även en sekvens när barnen får uppleva ett dygn på skeppet. 

Under denna sekvens ser det ut som att solen går upp, för att det sedan ska bli allt ljusare på 

dagen då man hör fiskmåsar och mumlet från människor runt skeppet. På kvällen dämpas 

belysningen och man kan endast höra vattnets vågor. I detta rum berörs alla sinnen utom smak 

och känslan av att befinna sig på skeppet Vasa blir verklig.  

Det andra rummet ”Alla ombord” är framtaget tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Rummet är främst till för barn med funktionsnedsättningar. Barnen kan öva på balans och 

motorik i rummet genom att dra i rep och balansera på brädor som rör sig, de kan även styra 

skeppet i ett spel som visas upp på en projektor i rummet. Det finns även en hiss i rummet, vilket 

möjliggör för barn som sitter i rullstol att ta sig upp till andra våningen. I rummet finns även en 

läshörna med sagoböcker.  

Belysningen i museet är dämpad vilket från början endast var för att skydda skeppet från värme 

och för starkt ljus. LED-lampor har idag löst det problemet, museet har gjort ett medvetet val 

med att låta belysningen vara dämpad eftersom detta får skeppet att framstå som mystiskt. 

Doften på museet är från äkta tjära som kommer ifrån skeppet. Tjäran användes på repen som är 

gjorda av hampa för att skydda mot slitage.  

Byggnaden är tillverkad av betong vilket i sin tur absorberar ljud, vilket avlägsnar ekot inne i 

museet. I museet är det en temperatur på 17,5 grader och en luftfuktighet med 55 procent, det är 

den temperatur och den mängden fukt som bevarar skeppet bäst. 
63

 

Vasaskeppet är det enda bevarade skeppet från 1600-talet, skeppet är 98 procent i original tack 

vare att det sjönk under jungfrufärden då det endast färdades 1600 meter innan det sjönk, men 

även att det skedde i Östersjön. Östersjön har ett bräckt vatten och tack vare att det inte finns 

skeppsmask som äter trä är skeppet väl bevarat. 
64

 (Se bilaga 2) 

4.1.6 ABBA-museet 

ABBA-museet är beläget på Djurgården i Stockholm. Museet har samarbeten med samtliga 

medlemmar i ABBA. Medlemmarna i bandet har själva varit med och berättat om hur det såg ut 

på platserna innan museet återskapade dessa. Konceptet utgår ifrån ”The True Story” vilket 

betyder att samtliga miljöer är uppbyggda på samma sätt som det såg ut när ABBA var som mest 

kända.
65
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Museets bildredaktör Caroline Fagerlind berättar att när besökaren går genom museet passerar 

besökaren olika rum som avspeglar olika epoker från ABBAs storhetstid. Besökaren börjar i 

folkparken, 1966, innan ABBA var kända som grupp och där Björn och Benny träffades för 

första gången. Rummet är dekorerat för att skapa en känsla av att besökaren befinner sig i en 

park med fågelkvitter i bakgrunden. 
66

 

 

Efter folkets park går besökaren i kronologisk ordning efter tidsepokerna och de stora 

genombrotten som ABBA genomgått. Via en audioguide kan besökaren lyssna till sin 

favoritmedlem i bandet. Varje enskilt rum har tv-skärmar som visar videos på ABBA och spelar 

låtarna från respektive årtal. Det finns möjlighet att visuellt prova de olika scenkläderna genom 

att fotografera sitt ansikte och välja olika kostymer som kropp till bilden av besökarens ansikte. 

Besökarna kan även sjunga in låtar i studion och uppträda på scenen som den femte medlemmen 

i bandet. Bilderna och låtarna sparas på besökarens entrébiljett. Innan besökaren kliver upp på 

scenen sprayas antingen Agnetas eller Fridas favorit parfym ut i rummet för att skapa en känsla 

av att Agneta och Frida är på plats och snart ska kliva upp på scenen och uppträda tillsammans 

med besökaren. 

 

De övriga rummen har namn som Waterloo, Ring Ring eller Mamma Mia, efter gruppens stora 

hits. Polarstudion är återskapad i museet där besökaren har möjlighet att känna på mixerbordet 

där alla låtarna skapades. Inne i museet finns även ett café för enklare förtäring med ett utbud av 

kaffe och bullar. Det klassiska svenska ”fikat” är något som är populärt hos de utländska 

besökarna.  

 

I samma byggnad som museet finns ett hotell och en restaurang. Tillsammans erbjuder hotellet, 

museet och restaurangen en ABBA weekend. Med ABBA weekend är syftet att besökarna på 

museet ska bo på hotellet och äta i restaurangen. Restaurangen har en idé om att skapa en meny 

som är utvald av respektive medlem i ABBA. Det finns planer på att inreda fyra av rummen på 

hotellet med ABBA tema. Hur detta kommer att se ut eller om det blir av är ännu inte bestämt. 
67

 

(Se bilaga 2) 
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4.2 Sinnesexperter 

4.2.1 Lexter, ljud- och doft experter 

Lexter är ett företag som arbetar med ljud och doftdesign i offentliga miljöer. På företaget arbetar 

Margareta Andersson som är Sveriges enda ljudarkitekt tillsammans med tekniker, projektledare 

och ljudproducenter för att skapa ljuddesign till olika företag.  

Lexter har arbetat för en mängd stora företag i Stockholm där de har ljud- och doft designat för 

till exempel klädkedjan Whyred, Mood Stockholm och flertalet livsmedelsbutiker. 

Lexter arbetar med ljudduschar, även så kallat riktat ljud. Fördelen med riktat ljud är att 

kunderna och personalen på platsen kan gå in och ut ur ljudet. Lexter kan alltså koncentrera ljud 

till en specifik plats utan att ljudet stör omgivningen. Det är möjligt att placera ett flertal 

högtalare bredvid varandra där varje högtalare spelar ett individuellt ljud utan att de stör 

varandra. 
68

 

När Lexter tar fram ljud till olika företag arbetar de efter kundens önskemål. Lexter utgår ifrån 

vem kunden är, vilken kund företaget vill locka, hur företaget vill att kunden ska uppleva platsen, 

vilka ljud som används och vart det finns möjligheter att påverka kundernas köpbeteenden. Om 

det spelas tropiska ljud utifrån vanliga högtalare vid fruktavdelningen i en livsmedelsbutik leder 

detta till att butiken säljer mer tropiska frukter, exempelvis ananas eller mango.
69

 

Lexter har även arbetat med Viking Line, ett koncept där olika typer av musik, beroende på 

vilken typ av kryssning resenärerna ska åka på börjar spelas innan resenärerna kliver ombord på 

båten. Det leder till att upplevelsen av kryssningen förlängs och att upplevelsen startar redan 

innan passagerarna klivit ombord. Upplevelsen håller även i sig tills resenärerna har kommit ut 

från terminalen eftersom Viking Line även spelar musik när resenärerna kliver i land.  

Restauranger har idag flera hårda ljud som till exempel ljudet från besticken mot tallrikar, gäster 

som pratar med varandra. När restauranger har flera hårda ljud kan det skapa buller i 

restaurangen. Beroende på hur restaurangen är designad kan det vara en fördel eller en nackdel 

för ljudet på platsen, då ljud studsar och uppträder olika beroende på hur rummet ser ut. Med 

inredning är det möjligt att dämpa ljud på olika sätt. Det som har störst inverkan på ljudet är hur 

lokalen är utformad. För att dämpa ljud kan man använda sig av absorberande material och även 

ta hjälp av akustiker. 

Doft är komplext och luktsinnet är det enda sinnet som vi inte har makt över och är även det 

mest emotionella sinnet. Alla andra sinnen har en ”brandvägg”, där vi aktivt kan välja att lyssna 

på något mer än något annat, vi kan välja vad vi vill se och inte se genom att titta bort eller att 

blunda. Brandväggen för smaksinnet är att vi kan välja vad vi ska äta och inte. Brandväggen vid 

känseln är att vi kan välja vad vi ska känna på och inte. Dofter kan vi inte välja att inte känna när 
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vi väl har exponerats för dem. Ljud och doft designen bör vara i harmoni med det kunden 

upplever på platsen.  

Det är viktigt att rätt ljud och doft finns på rätt plats i till exempel en livsmedelsbutik. Kunderna 

vill inte känna doften av bullar i charken eller höra ljudet av råmande kossor i charkdisken. Är 

doften eller ljuden för höga eller störande påverkar det inte bara kunderna utan även personalen 

på ett negativt sätt vilket indirekt påverkar kunderna.
70

 (Se bilaga 1) 

4.2.2 Presenta, smakexperter 

Presenta är ett profilföretag som arbetar med allt från små kampanjinsatser till skräddarsydda 

helhetslösningar. Presenta har arbetat med smakfull profilering i 25 år. Företaget är idag störst i 

Norden på reklamgodis och erbjuder allt från karameller, choklad, tablettaskar, tuggummi, 

klubbor, drycker och kakor. Utöver godiset erbjuder företaget även omslagning av godiset i de 

olika företagens loggor i marknadsföringssyfte. Presenta skriver på deras hemsida att företag kan 

förstärka sitt budskap genom att stimulera kundens smaksinne i form av att erbjuda 

reklamgodis.
71

 

 

Enligt en anonym respondent på företaget är den mest populära formen av godis karameller 

eftersom karameller är mest prisvärda. Efter karamellerna är reklamgodis av mörkchoklad 

populärast. Enligt respondenten är den mörka chokladen populärast på grund utav den hälsotrend 

som råder nu samt att laktosintoleranta kan äta chokladen som innehåller minst 75 procent 

kakao. Chokladen når ut till den breda massan eftersom det är en igenkännbar smak. Majoriteten 

av beställningarna av choklad är utan nötter och palmolja för att inte utesluta allergikerna samt 

för att följa de ekologiska trenderna.  

 

Större delen av företagen beställer de vanliga smakerna på godiset för att inte sticka ut. Samt för 

att en egen smak innebär en högre kostnad för reklamgodiset. De flesta företag är inte beredda att 

betala ett högre pris för att erbjuda en annan smak. På hemsidan skriver Presenta att endast 

fantasin sätter begränsningarna, dock efterfrågats inga avancerade smakkombinationer. Presenta 

har fått efterfrågningar på choklad i olika former och design. Ett företag efterfrågade choklad i 

formen av ett tangentbord. 
72

 (Se bilaga 1) 

4.2.3 Millimeter Arkitekter, syn och känselexperter 

Millimeter Arkitekter består av arkitekter som arbetar med att designa helhetslösningar till 

företag som till exempel hotell, restauranger och caféer. Millimeter Arkitekter har bland annat 

arbetat för restauranger som Stallmästargården, Wiener caféet och The public samt olika hotell 

som Adlon, Elit Hotel Marina Tower, First Hotel Amaranten och First Hotel Reisen.  
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Maja- Li Torekull arbetar som inredningsarkitekt på Millimeter Arkitekter. Torekull har nyligen 

avslutat samarbetet med restaurangen ”The public grill and bar” i Sundbyberg. Restaurangen vill 

förmedla en känsla av att alla ska känna sig som hemma, deras målgrupp stäcker sig från 

pensionärer och barnfamiljer till affärsmän.  

Torekull har arbetat med detaljerna i inredningen, för att skapa en känsla av hemtrevnad och 

trivsel. Torekull arbetade i projektet med ”The public grill and bar” med varma toner, gamla 

möbler, tyger i varma färger och naturmaterial i form av läder, trä och stål. 

Lotta Tapper är handläggande arkitekt på Millimeter Arkitekter och berättar att när företaget får 

ett uppdrag från en kund arbetar de tillsammans med kunden. Vanligtvis får arkitekterna ett 

efterfrågat koncept från kunden som arkitekterna utgår ifrån. När de inreder arbetar de ofta efter 

epoker eller årtionden, som 40, 50 eller 60-tal, samtidigt som de arbetar med olika material för 

att förmedla olika känslor. Att göra en crossover, betyder att man blandar olika epoker i 

inredningen.  

Tapper förklarar att rå betong associeras till industrianläggningar, trä till en känsla av bibliotek, 

furu till friluftsliv, plåt till teknik, tyger till hemmamiljö, växter till omtanke och fuskpäls till 

nattklubb.  

Inredningsarkitekterna arbetar både med fast och lös inredning, som båda påverkar olika sinnen 

på olika sätt. Förutom synen och känseln som direkt påverkas av inredningen är även ljudet 

viktigt vid inredningen av ett rum. Om till exempel en restaurang vill att besöket ska vara kort, 

som exempel på snabbmatsrestauranger, kan de inreda restaurangen med håra och enkla ytor. 

Hårda ytor skapar ett buller och är inte bekväma att sitta på. Detta leder till att besökaren endast 

befinner sig i restaurangen under en begränsad tid. Om en restaurang vill ha kvar gästen bör de 

dämpa oljuden och inreda lokalen med tyger, mattor, gardiner och mjuka ytor för att isolera 

rummet från oljud.  

Belysningen i rummet är också med och påverkar olika känslor hos besökaren. Idag använder 

man sig mycket av LED-lampor och olika färger av belysning vid inredning för att förmedla en 

mysig känsla. För att en butik ska förmedla en image av att de är moderna gör de om inredningen 

ungefär vart femte år. Det är populärt att synliggöra köket för gästerna i en restaurang för att 

förstärka upplevelsen till vistelsen där smaken är det sinne som står i fokus vid ett 

restaurangbesök, samtidigt som köket bidrar till en högre ljudnivå i restaurangen. 
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5. Analys och diskussion 

 

Nedan kopplas de fyra teorierna i uppsatsen till fakta som inhämtats från intervjuerna som 

presenterades i empirin. Teorierna jämförs även med uppsatsens resultat tillsammans med våra 

åsikter och reflektioner till arbetet.  

Resultatet från intervjuerna med respektive turistföretag visade att samtliga turistföretag utom 

Magic Bar och Sjätte Tunnan påverkade kundernas samtliga sinnen på olika sätt och på olika 

nivåer. Restaurangerna som undersöktes hade ingen specifik doft som de medvetet tagit fram för 

upplevelsen. Vi anser dock att varje rätt på en restaurang utsöndrar en unik doft i sig. Men 

eftersom ingen av respondenterna på restaurangerna nämnde detta anser vi att matens doft inte är 

något verksamheterna medvetet har arbetat med eller är medvetna om att det kan påverka 

gästerna tillsammans med smaken av måltiden. Hur restaurangerna arbetade med de resterande 

fyra sinnena kan kopplas till teorin Five Aspect Meal Model där rummet, mötet, produkten, 

atmosfären och management på platsen är de faktorer som påverkar upplevelsen.  

Atmosfären låg i fokus på de båda restaurangerna med dess inredning och inriktning av tema 

med små detaljer i det fysiska rummet. I atmosfären attraherades flera sinnen, såsom känseln 

genom dem uttänkta materialen, synen i inredningen, hörseln i uppvisningarna eller musiken och 

smaken genom måltiderna. Smaken ligger i fokus vid ett restaurangbesök, smaken kräver ett 

samspel med andra sinnen för att skapa en smakupplevelse enligt sinnesmarknadsföringsteorin. 

Sjätte Tunnan och Magic Bar stimulerar mer än smaksinnet och erbjuder därför en 

smakupplevelse. Smaken kan användas för att identifiera ett företag. Enligt oss är 

turistföretagens val av färg, ljud, doft, material, smak, redskap eller ljus inte alltid medvetna val 

utefter vad de ger för känsla hos besökaren eller hur det kan påverka kunderna, utan för att det 

ska följa det tema som verksamheten har eller associeras till en specifik stil eller ett intresse.  

Enligt Hultén beskrivs ”Multisensory Brand Experience”, när fler än ett sinne påverkas vid en 

upplevelse. Vi kan alltså se att samtliga företag erbjuder en ”Multisensory Brand Experience” 

genom att fler än ett sinne tillfredsställs på vartdera turistföretaget. Om besökare får ett starkare 

band till en upplevelse eller ett företag genom sinnespåverkan, kan det leda till att kundernas 

lojalitet till företaget stärks, vilket i sin tur ger en större chans till att de berättar om upplevelsen 

eller företaget till vänner och familj. När detta sker marknadsför besökarna företaget eller 

upplevelsen via Word of Mouth. Teorin Word of Mouth kan beskrivas med att en person som har 

besökt ett företag eller är med om en upplevelse rekommenderar detta till vänner eller familj. 

Upplevelsen behöver inte vara en bra upplevelse, negativa erfarenheter tenderar att spridas 

snabbare än de positiva via Word of Mouth. Därför är det viktigt att upplevelsen blir en positiv 

upplevelse på en gång då en tjänst eller en upplevelse inte går att returnera eller byta. Majoriteten 

av konsumtionen inom turistbranschen är baserad på tjänster och service därför är det viktigt för 

dessa företag att förstå innebörden av Word of Mouth för att inte riskera att få ett dåligt rykte. 

Eftersom att de sex turistföretag som blivit undersökta erbjuder en ”Multisensory Brand 
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Experience” tyder det på att de har större chans att marknadsföras via Word of Mouth än företag 

som inte har någon ”Multisensory Brand Experience”. 

Vi anser att det finns tre alternativ till hur man kan få en sinnesupplevelse. Exempelvis ABBA-

museet och Magic Bar där besökaren själv måste vara aktivt deltagande för att påverka sinnena. 

På Vasa-museet och Sjätte Tunnan räcker det att kunden är på plats för att få en 

sinnesupplevelse. Det tredje alternativet är hos hotellen där kunden själv väljer de aktiviteter 

kunden vill delta i och i och med det väljer vilka sinnen som ska påverkas. Vi tror då att ju 

aktivare en kund är ju fler sinnen påverkas och ju större chans är det att kunden minns 

upplevelsen. Alla dessa verksamheter, aktivt eller passivt, erbjuder upplevelser som inte går att 

göra om och kräver en god upplevelse på en gång. Detta anser vi leder till att de är beroende av 

Word of Mouth och kunskapen kring den för att kunna locka flera kunder.  

Hultén beskriver synen som det mest dominerande sinnet och som avgör 80 procent av 

människans vardagliga beslut. Synen var det sinne som samtliga företag arbetade mest med för 

att påverka och nischa sin verksamhet efter ett tema för vartdera företag och inte efter hur de 

olika färgerna, materialen eller formerna påverkar kunderna. Detta anser vi tyder på en okunskap 

av innebörden av sinnespåverkan och hur det kan skapa ett önskat beteende hos besökarna.  

Vid en sammanställning av empirin från intervjuerna kan vi se att temat för varje turistföretag 

avspeglades i inredningen på samtliga turistföretag. Hultén beskriver även hörseln som det sinne 

som kan göra ett företag igenkännbart. Hörseln är det sinne som ständigt är aktivt, människan 

kan välja att fokusera på ljudet eller inte. De båda hotellen har ljudslingor som är designade 

specifikt för dem, som ständigt spelas i kedjans alla hotell för att öka igenkännbarheten hos 

besökarna när de befinner sig på hotellen vilket förstärker hotellens identiteter.  Dock var syftet 

med ljudslingorna inte att skapa en känsla eller ett beteende utan för att inrikta sig mot hotellets 

tema och skapa en igenkännbarhet för kedjan. Även restaurangerna och museerna använder sig 

av ljud på platsen vilket ökar känslan av de olika teman som fanns på platserna och förstärker 

den ”Multisensory Brand Experience”.  

Enigt teorin Service-Scape reagerar besökarna olika på en plats efter dimensionerna i miljön, 

holistiska miljön, individuella bestämmelser och individuella faktorer som resulterar i olika 

beteenden på plats. Helhetsupplevelsen är en del av den holistiska miljön som är viktigare än de 

olika uppdelade momenten vid ett besök enligt teorin service-scape. ABBA-museet och Magic 

Bar är de företag där det krävs att besökaren deltar aktivt för att få ut det mesta av upplevelsen. 

Resterande företag kräver en slags aktivitet för att delta i upplevelsen, men besökaren kan vara 

mer passiva och samtidigt uppleva miljön utifrån det besökaren själv vill uppnå och uppleva med 

besöket. Som exempelvis på de olika hotellen, där gästen kan välja att endast övernatta, eller 

delta i aktiviteter som restaurangbesök och spavistelse. Hotell J:s anläggningar var uppdelade i 

olika byggnader vilket kan försämra helhetsupplevelsen och den holistiska miljön. Clarion Hotel 

Sign hade även dem uppdelade aktiviteter men till skillnad från Hotell J, fanns alla aktiviteter i 

samma anläggning. För att tillfredsställa alla fem sinnena på hotellen krävs det att kunden själv 
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aktivt tar del av de olika aktiviteterna. Kunden kan vid ett besök endast övernatta på hotellet och 

vid ett annat besök besöka spaanläggningen och övernatta. De två olika besöken tillfredsställer 

olika sinnen för att kunden gjort olika val vid vardera besök. Detta kan tyda på att hotellen har 

svårare att skapa en helhetsupplevelse eller ultimat upplevelse då aktiviteterna är uppdelade och 

beroende av kundens egna val. Ett exempel på ett företag som inte har uppdelade aktiviteter och 

skapar en helhetsupplevelse är Vasa-museet, där all fokus ligger på skeppet och man återkommer 

till skeppet vart man än går.  

Vad en besökare vill uppleva och vad den faktiskt upplever är avgörande för besökarens åsikter 

om upplevelsen enligt teorin om Service-scape. En besökare som deltar aktivt vid en upplevelse 

använder sig oftast mer av känseln än besökaren som är passivt deltagande. 

Sinnesmarknasföringsteorin och Five Aspect Meal Model förklarar att när fler sinnen är i 

samspel med varandra under en upplevelse skapas den ultimata upplevelsen eller som Hultén 

kallar den, ”Multisesory Brand Exepericene.” När detta sker, ökar även lojaliteten till företagen 

vilket kan leda till en positiv ekonomisk tillväxt.  

Doft och ljud-experterna Lexter arbetar med att förstärka ljud och dofter för att påverka 

exempelvis kundernas köpbeteenden. Turistföretagen har arbetat med att skapa en 

helhetsupplevelse utefter de teman som företagen har. Det fysiska rummet där upplevelsen äger 

rum talar ett språk till kunden om vilken typ av verksamhet och hur kunden ska bete sig på 

platsen enligt teorin service-scape. Det fysiska rummet kan utformas på olika sätt enligt 

sinnesexperterna för att påverka besökarna. Exempelvis förklarar Millimeter Arkitekter att hårda 

ytor ger en indikation till besökaren om att vistelsen på platsen ska vara kortvarig. Akustiken i 

rummet påverkar också kundens beteende på platsen genom att höga och hårda ljud leder till 

kortvariga besök.  Motsatsen är mjuka ytor som ger en indikation till ett långvarigt besök där 

kunden då har längre tid på sig att konsumera vilket leder till fler eller högre intäkter för 

företaget. Presenta hjälper företag att förmedla ett budskap och en image via smak i form av 

reklamgodis där företagen kan skapa sin egen identitet.  

Detta tyder på att om man kopplar ihop hur de olika experterna arbetar med hur sinnen kan 

påverka kunder enligt sinnesmarknadföringteorin kan man skapa ett önskat beteende hos kunden 

i sin verksamhet. Vi anser inte att företagen och sinnesexperterna arbetar med sinnena utifrån 

samma mål, då sinnesexperterna vill skapa ett beteende medan turistföretagen arbetar efter ett 

specifikt tema.  

De två museerna erbjöd smaker i form av fika eller mat, men utan någon specifik inriktning på 

menyerna eller måltiderna för att följa mönstret av museernas teman. Som exempelvis Magic Bar 

gör då de döpte sina menyer till klöver, spader, hjärter och ruter. På ABBA-museet erbjuds 

”fika” som associeras med Sverige, på samma sätt som ABBA gör. Detta följer då temat Sverige, 

men inte ur ett perspektiv för att skapa en påverkan genom smaken. Detta visar att smaken 

underprioriteras med tanke på att det är ett museum där maten inte är i fokus. Vi anser att detta 

visar på att museet inte är medvetna om att en specifik smak skulle stärka deras identitet.  
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Från intervjuerna fick vi fram att Lexter är det företag som arbetar mest med sinnespåverkan för 

att skapa ett beteende eller för att medvetet påverka sina kunder. Millimeter Arkitekter och 

Presenta arbetade inte medvetet med detta i samma utsträckning utan utgick efter teman och 

modernitet. Millimeter Arkitekter arbetade efter epoker som efterfrågades av deras kunder och 

inte efter hur forskningen beskriver sinnespåverkan. Dock arbetar det efter att skapa en atmosfär 

viket i sig genererar i en specifik känsla. Som i exempelvis restaurangen ”The public grill and 

bar” där de vill skapa en känsla av hemtrevnad och trivsel genom att inreda med varma färger 

och material av trä och läder. Vi anser därför att varken företag som inreder och har en 

betydande del i hur upplevelsen kommer att bli eller turistföretagen inte är medvetna om hur 

sinnespåverkan kan skapa önskade beteenden hos kunder. Hur en plats är inredd visar hur 

besökaren förväntas bete sig på platsen enligt teorin Service scape.  

Enligt oss är företag inte tillräckligt medvetna om hur de kan påverka deras kunder genom 

sinnen. Ett exempel på att företag inte är medvetna om hur smaksinnet kan påverkas kan vi se 

från resultatet från intervjun med Presenta. Resultatet visade att företag inte efterfrågar specifika 

smaker för att de inte vill sticka ut. Vilket kan tyda på att de inte är medvetna om att en unik 

smak kan skapa ett starkare band till kunden eller göra de mer minnesvärda, igenkännbara och 

unika. Vi vet samtidigt inte vad andra smakprofileringsföretag har för efterfrågningar. Kanske är 

det Presenta som inte har marknadsfört sig på rätt sätt.  

Det som skiljer turistföretagen ifrån varandra är deras teman och inriktningar. Vi anser att 

turistföretagens tema gör dem unika och får företagen att skilja sig från traditionella 

verksamheter som inte utgår ifrån något specifikt tema. Baserat på resultatet i uppsatsen är det 

viktigt att förstå vad sinnespåverkan kan leda till för beteenden och konsekvenser för ett företag 

och dess besökare, speciellt om de vill vara konkurrenskraftiga gentemot traditionella 

verksamheter. 

Singapore Airlines har krav på hur deras personals genetiska egenskaper som längd, utseende 

och kroppsstorlek. Vi ställer oss frågande till om det finns negativa konsekvenser med att nischa 

sig så mycket. När resenärerna får reda på kraven som företaget har på sin personal kanske detta 

kan påverkas negativt med att vilja resa med flygbolaget. I vissa fall är andra kriterier för val av 

företag mer viktiga än personalens utseende, såsom säkerheten vid en flygresa. 

När ett företag är nischade och utgår från ett tema blir de konkurrenskraftiga gentemot 

traditionella företag eftersom de är så pass unika. Samtidigt som de avgränsar sig till en 

målgrupp som har ett intresse för temat. När en upplevelse är inriktad med ett tema anser vi att 

det medför att en individ som inte delar intresset med verksamhetens tema troligtvis inte besöker 

platsen av eget intresse. Besökaren med ett annat intresse väljer troligtvis en upplevelse som har 

ett annat tema eller inget tema alls.   

Vi hade en bild av att turistföretagen med tema var mer medvetna om sinnespåverkan innan vi 

utförde intervjuerna. Efter sammanställningen av resultatet insåg vi att turistföretagen med tema 
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troligtvis inte är så medvetna om sinnespåverkan. Vi kan utifrån detta anta att de utgår ifrån sina 

teman när de exempelvis inreder. Vi anser att verksamheter med teman redan erbjuder det ”lilla 

extra” genom sin inriktning, medan traditionella verksamheter behöver anstränga sig och sticka 

ut på annat sätt, exempelvis genom god mat, bra service, extra bekvämligheter eller erbjuda 

något som kunderna inte förväntar sig.  

 

Vår teori sammanfattas i medvetenhetsmodellen nedan.  

Medvetenhetsmodellen 

 

Figur 4 

Holegård, L. Raam, A. (2014) Medvetenhetsmodellen. Figuren visar att företag utan tema (1) och företag med 

tema (2) konkurrerar om samma kunder (3). 

 

Sammanfattningsvis anser vi att de traditionella verksamheterna och de företag som arbetar efter 

ett tema konkurrerar om samma kundmarknad. Temaverksamheterna begränsar sin målgrupp 

utefter sitt tema och attraherar då endast i största mån de kunder som har intresse som matchar 

det temat. För att även ha möjlighet att locka de kunder som går till de traditionella företagen där 

det inte finns något speciellt tema är medvetenheten av hur sinnen kan påverka kunder en viktig 

faktor att arbeta med. Denna medvetenhet av sinnespåverkan tillsammans med fenomenet Word 

of Mouth kan företag påverka sina befintliga kunder så pass väl att de berättar för sina nära och 

kära, även dem som inte matchar sitt intresse med temat på verksamheten.  
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7. Slutsatser 

 

Här presenteras resultatet från analysen tillsammans med en presentation av vad uppsatsen kan 

bidra med.  

Vi har valt att undersöka hur sex utvalda turistföretag använder sig av sinnesupplevelser för 

kunden vid ett besökt samt hur företagen skiljer sig åt i detta avseende. Undersökningen 

inkluderade även information från sinnesexpert om huruvida sinnen kan påverkas genom olika 

faktorer. För att undersöka detta har vi utgått ifrån tre frågeställningar.  

 Hur påverkar turistföretagen kundernas olika sinnen vid ett besök i verksamheten? 

Samtliga företag påverkar kundernas sinnen ur olika perspektiv, genom olika metoder och på 

olika nivåer. Restaurangerna nyttjade inte någon specifik doft för att påverka sina gäster, men 

tillfredsställde alla andra sinnen. De två museer som undersöktes stimulerade alla fem sinnen, 

men underprioriterade smaken. Hotellen påverkade sina gästers samtliga sinnen på olika sätt. 

Alla verksamheter som undersökts i uppsatsen har varit inriktade på olika teman, som 

medeltiden, magi, segling, musik, Vasa eller ABBA. De har utifrån sin inredning, material, färg, 

val av musik, val av måltider, utgått från det tema som verksamheten har.  

 Hur skiljer sig sinnesupplevelserna åt mellan dessa turistföretag?  

På ABBA-museet och Magic Bar krävs det att besökarna är aktivt deltagande i aktiviteterna, då 

shower på Magic Bar kräver en viss fokusering och deltagande i det som sker på scenen. På 

ABBA-museet krävs det att gästerna deltar i upplevelsen genom att till exempel klä på sig 

utklädningskläder, stå på scen och sjunga. Även Vasa-museet hade en del avdelningar där 

besökaren kunde vara med aktivt för att se, höra och förstå, men även aktivt deltagande i form av 

att känna, lyssna och leka på platsen. På de resterande turistföretagen krävdes det endast att 

gästerna var på plats för att påverka sinnena utan att aktivt delta i specifika aktiviteter. På Sjätte 

Tunnan kunde besökarna uppleva inredningen, personalens klädsel, de små detaljerna i rummen, 

musik, genom att endast befinna sig på platsen. På Hotell J hade gästen möjlighet att välja de 

aktiviteter som fanns att erbjuda, som SPA, övernattning eller en matupplevelse. Clarion Hotel 

Sign hade även de flera aktiviteter som gästerna kunde välja att delta i, eller endast utnyttja 

hotellets övernattningsmöjligheter.  
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 Hur kan företag påverka kunders sinnen enligt sinnesexperter?  

Sinnesexperterna förklarade under intervjuerna att turistföretag kan påverka deras kunders 

beteende på respektive företag genom att påverka besökarnas sinnen på platsen. De förklarade 

även att inredning, färg, material, smak, form, ljud och doft på olika sätt kan förstärka företagens 

identiteter och som i sin tur skapar en relation till kunden. Dessa olika metoder och verktyg som 

företag kan använda sig av skapar inte bara en identitet för företaget eller en relation till 

kunderna, utan det kan även styra en kund till ett önskat beteende. Exempel på ett önskat 

beteende kan vara ett köpbeteende, eller om företaget vill att en kund ska stanna länge eller 

endast en kort tid i en butik.  

Det centrala begreppet i vår slutsats är att medvetenhet om sinnespåverkan är avgörande när 

företag vill locka nya kunder, behålla befintliga och öka besöksantalet enligt oss. Eftersom 

service konsumeras samtidigt som den produceras är det viktigt att företag är medvetna om hur 

de ska ge en positiv upplevelse. En nöjd kund har en benägenhet att berätta om upplevelsen via 

Word of Mouth vilket leder till god marknadsföring som i sin tur genererar fler besökare. Via vår 

egenkonstruerade modell Medvetenhetsmodellen kan vi se hur olika sorts företag, med och utan 

specifika teman, konkurrerar om samma kundgrupp. De verksamheter med tema attraherar de 

kunder vars intresse passar verksamhetens tema medan de som saknar intresse för temat 

troligtvis väljer en annan attraktion. Via medvetenheten av sinnespåverkan ökar chansen till att 

kunden blir nöjd med besöket och berättar om upplevelsen för vänner och familj. 

Marknadsföringen via Word of Mouth leder i sin tur att nya kunder besöker attraktionen.   

 

Turismen ska ha fördubblats från år 2010 till år 2020. Detta innebär en ökad konkurens i 

turismbranschen, vi anser att kunskap om sinnespåverkan är en viktigt för de företag som vill 

vara med och konkurera om den totala kundmarknaden.  
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8. Kritik av det egna arbetet 

Utöver den metodkritik och källkritik som nämnts under metodkapitlet nämner vi här kritik till 

teorier och empirin i uppsatsen. Teorierna som används i uppsatsen är väl omtalade vilket i sin 

tur inte bidrar till att uppsatsens teoretiska referensram blir unik. Dock valdes teorierna efter 

relevansen till ämnet och för att skapa en pålitlig grund i uppsatsen.  

Sinnesmarknadsföringsteorin inkluderar både hur sinnen kan påverka människor och hur dessa 

kan användas inom marknadsföringen. Det finns ett flertal modeller som förklarar hur 

marknadsföringen har utvecklats och hur de kan påverka kunder genom att inkludera sinnena. I 

ett tidigt skede av uppsatsens process hade vi en idé om att skriva om marknadsföring, vi valde 

att exkludera denna del i uppsatsen för att begränsa ämnet tidsmässigt och storleksmässigt.  

Teorierna är grunden till empirin som tagits fram genom intervjuer. Den insamlade 

informationen kan vara vinklad utifrån företagens perspektiv och vi som skribenter har tolkat 

informationen utifrån våra egna tidigare kunskaper och förutsättningar. Vi valde i empirin att 

dela upp kapitlen utefter företagen och inte utefter sinnena vilket kan vara både positivt och 

negativt. Det kan vara positivt för att vi vill visa på den helhetsbild som varje verksamhet arbetar 

med. Det kan vara negativt för att vi talar om i början att det är de fem sinnena som vi inriktar 

oss på och det borde kanske då vara en självklarhet att empirin ska delas upp efter sinnen.  
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9. Etiska riktlinjer 

Forskning är idag nödvändigt för att kunna utveckla både individer och samhället. För att en 

forskning ska genomföras korrekt bör man efterfölja ett visst antal riktlinjer. Vetenskapsrådet har 

lagt upp fyra stycken grundläggande regler att följa vid en forskningsprocess, som vi har utgått 

ifrån. 

Informationskrav– Forskaren ska informera alla berörda aktörer i forskningen angående syftet till 

uppsatsen samt om att deltagandet är frivilligt och få de iblandade medvetna om processen i 

forskningen.  

Samtyckeskrav – Deltagarna i forskningen ska själva bestämma över sin medverkan och om 

deltagarna är under 15 år bör föräldrarnas samtyckte tillgivas.  

Konfidentialitetskrav – Alla medverkande ska ha konfidentialitet och personuppgifter ska 

förvaras bortom obehöriga.  

Nyttjandekrav – Uppgifter som insamlas kring enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet.  

Vetenskapsrådet rekommenderar även att forskarna bör ge inblandade aktörer möjligheten att 

granska och kommentera avsnittsdelar och tolkningar gjorda av författarna innan uppsatsen 

publiceras. De rekommenderas även att de inblandade ska få tillfälle att ta del av resultatet av 

undersökningen som kommer att publiceras.
74

 

Under arbetets gång har vi följt vetenskapsrådets etiska riktlinjer för att kunna genomföra 

forskningen korrekt. Genom att starta varje intervju med att informera respondenterna om 

arbetets syfte samt deras medverkans syfte till arbete. Alla medverkande har varit över 15 år 

gamla och har frivilligt ställt upp på att bli intervjuade enligt informationskravet och 

samtyckeskravet.  

Innan intervjuerna har vi frågat om respondenternas namn får synliggöras i arbetet eller om de 

velat vara anonyma. Alla medverkande har även fått information om att de kan ta del av arbetet 

för eventuella misstolkningar av information där de har plats för ytterligare åsikter och 

korrigeringar i texterna enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 

                                                           
74

Vetenskapsrådet, (2012) Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
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10. Förslag på fortsatta studier 

Vi har undersökt hur respektive företag använder sig av sinnen och sinnesupplevelser genom att 

intervjua ansvariga på företagen. Ett förslag på fortsatta studier är att exempelvis besöka 

turistföretagen under öppningstid och utföra deltagande observationer och delta i aktiviteterna. 

Ett annat förslag är att genomföra en enkätundersökning av turistföretagens besökare för att ta 

reda på hur de upplever besöken och hur deras sinnen har påverkats.  

Det hade även varit intressant att få svar på hur respektive företag speglar dessa sinnen i deras 

marknadsföring eller om företagen är beroende av fenomenet Word of Mouth i 

marknadsföringen av sinnespåverkan.  

Ett tredje förslag på fortsatta studier är att jämföra turistföretag som har teman med traditionella 

verksamheter utan något tydligt utmärkande tema för att se hur de arbetar med sinnen och hur de 

påverkar deras kunder.  
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 Andersson, Margareta, Ljudarkitekt, Lexter. Intervju 2014-03-21 

 Anonym, Anställd, Presenta. Intervju 2014-03-21 

 Fagerlind, Carolin, Bildredaktör, ABBA-museet. Intervju 2014-04-08 

 Nilsson, Arne, Krögare, Magic Bar. Intervju 2014-03-20 

 Norberg, Sofie, Vice VD, Hotell J. Intervju 2014-03-17 

 Pehl, Henrik, Marknadsföringsansvarig, Sjätte Tunnan. Intervju 2014-03-12 

 Tapper, Lotta, Arkitekt, Millimeter Arkitekter. Intervju 2014-03-20 

 Torekull, Maja-Li, Arkitekt, Millimeter Arkitekter. Intervju 2014-03-20 
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Bilaga 1 

Intervju med: 
Lexter, Presenta och Millimeter Arkitektur 
 
Syftet med intervjun är undersöka hur Ni arbetar med respektive sinne för att skapa upplevelser och 

påverka kunder. Uppsatsens syfte är att undersöka hur kunders sinnen påverkas på olika turistföretag. 

Samt att undersöka hur sinnesexperter rekommenderar företag att arbeta med sinnen.  

 

Namn/anonym: 

Tjänst/arbetsuppgift: 

 

Hur arbetar ni för att påverka gästernas: 

Syn – Känsel – Lukt – Hörsel - Smak 
 

Riktlinjer: 
 

 Tema 

 Möblering 

 Kunder/målgrupp 

 Sinnesupplevelse 

 Känslan 

 Ansvariga 

 Helhetsupplevelse 

 

Finns det någon turistupplevelse som du tycker passar perfekt för sinnesupplevelser? 

Varför passar det så bra? 

Hur medvetet arbetar man med och implanterar konceptet sinnesupplevelser i dessa upplevelser? 

Vad innefattar konceptet? 

Hur medvetna är människor om detta? 

Vilka är de största bristerna? 
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Bilaga 2 

Intervju med: 
Sjätte Tunnan, Magic Bar, Hotell J, Clarion Hotel Sign, Vasa-

museet och ABBA-Museet.  

 
Syftet med intervjun är undersöka hur Ni arbetar med respektive sinne för att skapa upplevelser och 

påverka kunder. Uppsatsens syfte är att undersöka hur kunders sinnen påverkas på olika turistföretag. 

Samt att undersöka hur sinnesexperter rekommenderar företag att arbeta med sinnen.  

 

Namn/anonym): 

Tjänst/arbetsuppgift: 

 

Hur arbetar ni för att påverka gästernas: 

Syn – Känsel – Lukt – Hörsel - Smak 
 

 

Riktlinjer: 
 

 Tema 

 Möblering 

 Kunder/målgrupp 

 Turister 

 Sinnesupplevelse 

 Känslan 

 Ansvariga 

 Helhetsupplevelse 

 

 

 

 
 


