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ABSTRACT 

Marketing gives no distinctive effect today and consumers become visually over-stimulated 

by all the different advertising messages. Due to this, companies must  create a deeper and 

more personal connection to reach their customers. By making use of the emotional elements 

of a product it  makes the customer perceive the product more as an experience instead of just 

its functioning. Putting the five human senses in focus makes the creation of an experience. 

By using more than one sense an added value can be created, which means that companies 

cannot only  focus on the core product. The previous research on this subject is rather thin; 

therefore the authors found it interesting to investigate this phenomenon.

The purpose of this study, which is based on a sender perspective, is in a descriptive and 

exploratory study investigate how a number of selected participants are working strategically 

and tactically with stimulation through the five human senses in environments and products.

The study consists of a combination of a qualitative and a quantitative approach. Foremost a 

qualitative method has been used, six personal interviews with informants from two 

museums, two stores and two products has been conducted. The authors found it interesting to 

combine the experience of visiting a museum with stores and products, where it is less 

obvious to naturally  stimulate the senses. Previous research has been collected as a basis for 

interpreting and analyzing the results out of the collected empirical data.

The conclusion of this study is that by  involving the senses an experience is created for the 

customer, which leads to an added value. The participants in this study have managed to 

stimulate several senses and through that their message has become stronger.

Keywords: Sensory marketing, Brand sense, Emotional marketing, Experience, Added value, 

Traditional marketing and Word of mouth.



SAMMANFATTNING

Marknadsföring utgör  ingen särskiljande effekt idag och konsumenter blir visuellt 

överstimulerade av alla olika reklambudskap. På grund av detta måste företag numera skapa 

en djupare och personligare kontakt för att nå ut till sina kunder. Genom att  använda sig av 

emotionella inslag i en produkt gör det att kunden uppfattar produkten mer som en upplevelse 

istället för enbart dess funktion. Skapandet av en upplevelse sker genom att  sätta människans 

fem sinnen i centrum. Genom att  använda sig av flera sinnen kan även ett mervärde skapas, 

vilket gör att företag inte längre enbart kan koncentrera sig på kärnprodukten. Den tidigare 

forskningen inom detta ämne är relativt liten, därför fann författarna det intressant  att 

undersöka detta fenomen mer.

 

Syftet med denna uppsats ämnar att utifrån ett  sändarperspektiv deskriptivt  och explorativt 

undersöka och beskriva hur ett antal valda aktörer arbetar strategiskt och taktiskt med 

stimulans genom de fem mänskliga sinnena i miljöer och produkter. 

Uppsatsen består av en kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats. Främst har en 

kvalitativ metod använts genom sex intervjuer med informanter från två museum, två butiker 

och två produkter. Författarna fann det intressant att koppla ihop en upplevelse av att gå på 

museum med butiker och produkter där det inte lika uppenbart faller sig naturligt att stimulera 

sinnena. Den tidigare forskning och litteratur som har varit tillgänglig inom området har 

samlats in och varit ett  underlag för att kunna tolka och analysera resultaten utav den 

insamlade empirin. 

 

Slutsatsen av studien visar på att genom involvering av sinnena skapas en upplevelse för 

kunden som även leder till ett mervärde. De undersökta aktörerna har lyckats stimulera flera 

sinnen och genom det har deras budskap blivit starkare. 

Nyckelbegrepp: Sinnesmarknadsföring, Brand sense, Emotionell marknadsföring, 

Upplevelse, Mervärde, Traditionell marknadsföring och Word of mouth. 
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1. INLEDNING
 Marknadsföring är ett brett ämne och innehåller flera områden, som är under ständig 

förändring. Denna uppsats ämnar undersöka hur ett antal valda aktörer arbetar strategiskt 

med att stimulera de mänskliga sinnena i en miljö eller produkt. Intresset kring sinnena 

väcktes när författarna ville titta på alternativa marknadsföringsmetoder. År 2005 skrev 

Martin Lindstrom boken "Brand sense" och efter det har flera forskare uppmärksammat 

ämnet, men det finns idag inget större litteratur omfång kring fenomenet. Marknadsföring 

genom sinnena har dock använts sedan länge i exempelvis matbutiker. Författarna fann det 

därmed intressant att titta på branscher där sinnesstimulering inte faller sig lika naturligt, 

och se hur man kan skapa en upplevelse genom att stimulera sinnena. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND
Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att världen går från en industridriven 

ekonomi, till en mer människodriven ekonomi som sätter konsumenten och dess kraft i fokus. 

Vilket innebär att  den ekonomiska basen har skiftat från produktion till konsumtion.1 Förr 

karaktäriserades ekonomin av massproduktion och masskonsumtion. Reklam fanns överallt 

och butikerna var fyllda med varor. Nu är vi inne i en ekonomi där företag har möjlighet att 

vara målinriktade och kommunicera på ett strategiskt och fokuserat sätt.2 

 

De första studierna om konsumentbeteende hade främst som utgångspunkt att beslut fattas 

rationellt och ser konsumenten som en logisk tänkare och löser problem genom att ta ett 

köpbeslut. Detta synsätt fick senare kritik för att inte ha inkluderat känslomässiga relationer, 

dagdrömmar, sensorisk och estetisk njutning. Vilket  har gjort att den senaste tidens forskning 

kring konsumentbeteende har skiftat  fokus och ser numera att konsumentens beslut bygger 

mer på en begränsad rationalitet. Konsumentbeteende kan ses som ett flöde av fantasier, 

känslor och att ha roligt.3 Schmitt utvecklar detta och menar att konsumenter ofta bedriver 

rationella val, men valen är lika ofta drivna emotionellt.4

1

1 Gobé, 2001:xvii

2 Kotler, 2006:4-20

3 Holbrook, Hirschman”The Experiental Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun”, 1982:132-140

4 Schmitt, “Experiential Marketing”, 1999:53-67



 

Kunder tar funktionella egenskaper och fördelar, produktkvalitet och en positiv image som en 

självklarhet.5 Parallellt  med detta blir marknaden alltmer homogen, det erbjuds en mängd 

likartade produkter och tjänster vilket även gör att konkurrensen mellan företagen blir allt 

hårdare. Då merparten av komponenterna i en produkt och produktdesignen nämnvärt inte 

skiljer sig från konkurrenternas, blir det allt svårare för företag att differentiera sitt varumärke. 

Även de metoder som företag väljer att marknadsföra sig på ser närmast identisk ut.6 Kotler 

menar att marknadsföring inte fungerar längre, eftersom största delen av den reklam som 

kunden utsätts för ändå inte utgör någon särskiljande effekt i kundens medvetande.7

 

Marknadsförare har länge påstått att logotypen är allt och arbetat in detta hos konsumenterna 

enbart visuellt.8 För att kunna särskilja sig från konkurrenterna räcker det längre inte med att 

enbart fokusera på det visuella.9 Människan är idag visuellt överstimulerad och studier visar 

på att  desto mer stimulerade människor blir desto svårare är det för enskilda företag att få 

människors uppmärksamhet.10  Numera krävs det att företagen skapar en djupare och mer 

personlig kontakt för att nå kunden, genom mer psykologiska och sociologiska metoder. De 

företag som använder sig av dessa mer emotionella inslag i en produkt gör att kunden 

uppfattar produkten mer som en upplevelse istället  för enbart dess funktion. För att kunna 

vara med och konkurrera idag måste företag lära sig att hitta lösningar som ger givande 

upplevelser för kunden11. Värdeskapande baseras på upplevelsen kring konsumtion och 

därmed måste man skapa ett immateriellt värde utöver den fysiska produkten.12 

 

Vidare menar Gobé att det vore intressant att  se hur olika detaljhandlare skulle kunna 

marknadsföra sig och sina produkter genom en mer levande marknadsföring, med aktiviteter 

2

5 Schmitt, “Experiential Marketing”, 1999:53-67

6 Kotler, m.fl, 2006:4-20.

7 Lindstrom, 2010:xi- xxi

8 Lindstrom, ”Broad sensory branding”, 2005:84-87

9 Lindstrom, 2005:16-17

10 Lindstrom, ”Broad sensory branding”, 2005:84-87

11 Mossberg, 2003:13, 148

12 Prahalad, Ramaswamy, 2004:137



såsom liveteater inne i en butik eller ute på gatorna. Genom detta får konsumenten mer en 

upplevelse kring produkten. På museum ingår det naturligt att arbeta med sinnena för att 

skapa en upplevelse. Gobé ger exempel på hur Museum of Modern Art i New York har använt 

sig av att erbjuda besökarna hörlurar som gör att de själva kan gå runt i museet  och få en 

personlig visning. Han menar på att det vore intressant att se hur varuhus skulle kunna 

tillämpa liknande former av erbjudanden. Gobé menar på att möjligheterna för liknande 

produkter är enorma.13 

 

Väljer företag att sätta människans sinnen i centrum kan de skapa en upplevelse av 

varumärket för konsumenten.14  Detta har även visat sig ge en mer positiv effekt för 

varumärket.15 Konsumenter litar ofta till sina sinnen och förknippar dem med andra saker som 

har hänt dem i livet, sinnena har också en viktig betydelse om vad vi i slutändan tycker om 

produkter eller tjänster. Ett mervärde skapas genom att använda sig av flera sinnen och företag 

kan därmed inte längre enbart koncentrera sig enbart på kärnprodukten.16 

Ett varumärke idag engagerar konsumenters sinnen och känslor, ett varumärke måste komma 

till liv för människor och skapa en djupare och varaktig förbindelse.17 Genom att engagera fler 

sinnen såsom doft eller ljud har visat sig vara mycket  mer effektivt och minnesvärt för 

konsumenten.18  

3

13 Gobé, 2009:182

14 Hultén, m.fl., 2008:15

15 www.brandsenseagency.com/index.php?the-brand-sense-story: 2010-03-28

16 Solomon, m.fl., 2006:107-110

17 Gobé, 2009:70-72

18 Lindstrom, ”Broad sensory branding”, 2005:84-87

http://www.brandsenseagency.com/index.php?the-brand-sense-story
http://www.brandsenseagency.com/index.php?the-brand-sense-story


1.2 PROBLEMFORMULERING 
Det blir allt viktigare att kunden skall få en positiv upplevelse kring en produkt, eftersom 

detta leder till att ett mervärde skapas. Om företag väljer att sätta människans sinnen i 

centrum kan de skapa en upplevelse för kunden och detta har visat sig ha en positiv inverkan. 

En viktig del av museum upplevelsen handlar om att engagera besökaren genom 

sinnesstimulering. Hur gör då butiker och produkter för engagera kunden genom 

sinnesstimulering? Denna uppsats ämnar undersöka hur stimulans av de mänskliga sinnena 

kan påverka kunder och genom detta skapa en upplevelse som ger kunden och besökaren ett 

mervärde. Vår problemformulering lyder;

Hur arbetar museum, butiker och produkter strategiskt med att stimulera de fem mänskliga 

sinnena för att skapa en upplevelse?

1.3 PROBLEMFRÅGESTÄLLNINGAR
För att kunna besvara problemformuleringen har den delats upp i mindre frågeställningar. 

Dessa lyder enligt följande:

• Hur används stimulans av de mänskliga sinnena för att  påverka och engagera kunder 

och besökare? 

• Hur skapas en upplevelse som väcker känslor och stimulerar sinnena? 

• Hur kan mervärde skapas kopplat till sinnena?

• Hur kommuniceras sinnesupplevelsen? 

1.4 SYFTE
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sändarperspektiv deskriptivt och explorativt 

undersöka och beskriva hur ett antal valda aktörer arbetar strategiskt och taktiskt med 

stimulans genom de fem mänskliga sinnena i miljöer och produkter. 

4



1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka hur olika aktörer använder sig av de mänskliga 

sinnena för att skapa en upplevelse. Undersökningen har avgränsat sig till att titta närmre på 

sex olika aktörer: två museum, två butiker och två produkter. I uppsatsen används begreppet 

aktörer som ett samlingsbegrepp för museerna, butikerna och produkterna, detta för att 

underlätta för läsaren. 

Museum har valts då författarna anser att i museum miljöer faller det sig naturligt att sinnena 

stimuleras. De fann det därmed intressant att  undersöka museum och även titta på andra 

branscher där det inte faller sig lika naturligt att stimulera sinnena, såsom i butiker och 

produkter. Intresset för att se hur svenska aktörer arbetar med sinnen har gjort  att det enbart är 

svenska aktörer uppsatsen ämnar undersöka. De valda aktörerna anser författarna ligger i 

framkant på den svenska marknaden vad gäller att stimulera fler sinnen. Uppsatsen har ett 

sändarperspektiv och utgår från de valda aktörerna. Vilket gör att uppsatsen inte kommer 

belysa hur konsumenten uppfattar aktörernas miljöer eller produkter. 

1.6 DEFINITIONER AV NYCKELBEGREPP
Brand sense

Behandlar människans fem olika sinnen och hur de kan stimuleras och påverkas genom 

marknadsföring.19

Sinnesmarknadsföring

Handlar om hur företag på ett medvetet  och strategiskt sätt  kan använda sig av människans 

fem sinnen och olika sinnesstrategier för att  etablera en image som knyter an till kundernas 

identitet.20 

5

19 Lindström, 2010:1

20 Hultén, m.fl, 2008:19 



Emotionell marknadsföring 

Innebär hur ett varumärke engagerar konsumenter genom att fokusera på sinnen och känslor. 

Genom  detta skapas en djupare och varaktig förbindelse mellan konsumenten och 

varumärket.21 

Upplevelse

En upplevelse handlar oftast om att få ha roligt, samtidigt som den ska göra kunden engagerad 

och ge ett emotionellt värde gentemot kunden.22 En upplevelse är alltid subjektiv, den kan 

aningen vara positiv, neutral eller negativ. 23

Mervärde

Med mervärde menas att det adderas något utöver den grundläggande kärnprodukten. Genom 

att man adderar något ökar man värdet av erbjudandet.24

Traditionell marknadsföring

Marknadsföring i form av bland annat Tv-reklam, radio och tidningar. Denna typ av 

marknadsföring handlade mer om "funktion och fördels" marknadsföring istället  för att skapa 

en upplevelse för sina kunder. 25

 

Word of mouth 

Ett grundläggande fenomen inom marknadsföring som går ut på att kunder själva sprider 

vidare budskap och erfarenheter kring ett företag, produkt eller tjänst till andra. Denna form 

av marknadsföring är mycket effektiv och ger en starkare trovärdighet än traditionell 

marknadsföring.26

 

6

21 Gobé, 2009 sxviii

22 Mossberg, 2003:11

23 Hultén, mfl, 2008:27

24 Ravald, Grönroos, ”The value concept and relationship marketing”, 2005:84-87

25 Schmitt, ”Experiental Marketing”, 1999:53-67

26 Sernovitz, 2006:5



2. METOD
Metodkapitlet redogör för de valda metoder och på det vetenskapliga sätt som valts för att 

arbeta med uppsatsen. I detta kapitel presenteras tillvägagångssätten vid val av teorier och 

datainsamling. 

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI
Uppsatsarbetet började med en genomlysning av den litteratur som finns inom de specifika 

ämnena Brand sense och Sinnesmarknadsföring. Utifrån dessa två begrepp kom ytterligare 

begrepp  upp såsom; Sensory branding, Multisensory branding, Experiential marketing och 

Emotionell marknadsföring som också de var relevanta. Främst användes www.libris.se vid 

sökning av litteratur, en gemensam bibliotekskatalog för de svenska universiteten. Viss 

litteratur fanns vid Södertörns Högskolas bibliotek men besök på Stockholms Universitets och 

Konstfacks bibliotek breddade tillgången, då de hade ett större urval av litteratur inom ämnet. 

Dock finns begränsad litteratur inom Brand sense och Sinnesmarknadsföring, däremot finns 

det en mängd litteratur som berör ämnena branding och varumärkesbyggande som även de är 

väsentliga för uppsatsen. Ett möte med designstrategen Robert Bau vidgade ämnet ytterligare 

då han gav förslag på litteratur till uppsatsen. Han gav även intressanta synvinklar och 

frågeställningar rörande Brand sense och Sinnesmarknadsföring. I det första skedet 

kontaktades även klädvarumärket Odeur och författarna till boken Sinnesmarknadsföring för 

att få mer inspiration till uppsatsen. 

 

En intensiv informationssökning av forskningsartiklar har gjorts och även internetsökningar 

för att hitta aktuell information, då användes främst Södertörns Högskolas hemsida för 

genvägar till olika informationsresurser. 

2.1.1 VAL AV UPPSATSÄMNE 
Författarnas intresse för alternativa marknadsföringsmetoder väcktes när de skrev en 

akademisk uppsats kring ämnet i en tidigare företagsekonomisk kurs. Då författarna är 

intresserade av hur man kan väcka och stimulera konsumenters känslor startades en 

litteratursökning kring mer emotionella värden, och fann då begreppet Brand sense. Området 

7



visade sig vara relativt outforskat inom ämnet företagsekonomi och författarna ville därmed 

utforska ämnet närmare. 

2.1.2 VAL AV TEORIER
Teorierna som uppsatsen bygger på valdes på grund av relevans till uppsatsens syfte och 

problemformulering. De valda teorierna är en kombination av traditionella 

marknadsföringsteorier som författarna kommit i kontakt med under sin utbildningstid, samt 

nya teorier som är mer specifika till det valda ämnet. Teorierna kommer att ligga tillgrund för 

uppsatsens analys och tolknings avsnitt. 

2.1.3 VAL AV BRANSCH OCH AKTÖRER
Den begränsade forskning som finns kring området har inte specifikt studerats och kopplats 

ihop med en bransch såsom museum med butiker och produkter. Tidigt i uppsatsprocessen 

insåg författarna att i museum miljöer faller det sig naturligt att sinnena involveras, då 

besökaren stimuleras av olika intryck. Författarna fann det intressant att koppla ihop en sådan 

upplevelse som att gå på museum med branscher där det inte lika uppenbart faller sig naturligt 

att  stimulera sinnena, såsom hos butiker och produkter. De aktörerna som valdes ansågs av 

författarna ligga i framkant med att involvera flera sinnen i sina varumärken och koncept. 

2.2 FORSKNINGSANSATS
Den valda forskningsansatsen visar  på vilket sätt uppsatsen undersöker det valda 

ämnesområdet. Uppsatsen bygger på en kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats 

genom intervjuer, observationer och insamling av litteratur och artiklar.

2.2.1 HERMENEUTIK 
Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt synsätt, läran om tolkning. Fokus för uppsatsen 

ligger på kvalitativa studier som är relativt subjektiv då den handlar om de mänskliga sinnena. 

En mindre observation har gjorts som bygger på tolkning av miljöer av författarna själva.  

Viss tolkning förekommer även vid intervjuer. 27  Motsatsen till hermeneutik är positivism, 
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vilket ser kunskap som faktisk och bygger på erfarenheter. Det positivistiska synsättet är 

objektivt.28

2.2.2 DEDUKTIV ANSATS 
Deduktion innebär att forskningen går från teori till empiri. Vilket betyder att forskaren utgår 

ifrån tidigare teorier och erfarenheter. Därefter sker en insamling av empiri för att  se om 

teorin stämmer överens med verkligheten.29 Författarna har först läst  in sig väl på tidigare 

teorier för att vid insamlingen av empiri formulera intervjufrågor efter dessa, vilket gör att 

uppsatsen har en deduktiv ansats. 

2.2.3 DESKRIPTIV OCH EXPLORATIV 
Uppsatsen är skriven utifrån ett deskriptivt och explorativt tillvägagångssätt. Deskriptiv 

innebär beskrivande30  och explorativ undersökande31 . Uppsatsen ämnar beskriva och 

undersöka hur de valda aktörerna strategiskt kan stimulera de fem mänskliga sinnena för att 

skapa en upplevelse.

2.2.4 KVALITATIV 
Större delen av uppsatsen har haft en kvalitativ ansats. Kvalitativ data studerar en "mjuk" 

verklighet.32 Kvalitativa metoder och forskning innebär data som fokuserar på ord. Forskaren 

försöker få en förståelse för värderingar och beteenden av det som undersöks. Forskningen 

fokuserar på hur individen tolkar den sociala verkligheten.33  Den kvalitativa datan till 

uppsatsen har samlats in genom en mindre observation och sex intervjuer. Observationerna 

skedde genom besök hos de valda museerna, butikerna och återförsäljare av produkterna för 

att  undersöka olika sinnesintryck. Utformning av ett  observationsschema utfördes för att 

lättare kunna undersöka de olika sinnesintrycken och för att kunna vara mer 

objektiva.  Merparten av den kvalitativa datan består av fyra personliga intervjuer, en 
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mailintervju samt en telefonintervju. Frågorna vid de personliga intervjuerna var öppna 

medan vid telefon och mailintervjun var frågorna mer strukturerade.   

2.2.4 KVANTITATIV 
Kvantitativa data studerar en "hård" verklighet och ger ytlig information.34 Denna forskning 

använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.35  En kvantitativ ansats och 

metod kännetecknas av ett naturvetenskapligt  angreppssätt med en positivistisk inställning. 

Den kvantitativa forskningen har en objektiv verklighetssyn.36 Genom informationssökning 

av litteratur och artiklar har den kvantitativa datan samlats in. 

2.3 DATAINSAMLING
Datainsamlingen skedde genom primär- och sekundärdata. Primärdatan samlades in genom 

kvalitativa intervjuer och en mindre observation. Sekundärdatan består av vetenskapliga 

artiklar och tidigare litteratur som är av relevans för uppsatsämnet. 

2.3.1 PRIMÄRDATA 
Primärdata är information som ingen tidigare har samlat in eller publicerat.37  Ett 

observationsschema utformades i första skedet för att  samla in primärdata. Observation är en 

metod för forskaren att tillgå förstahandsinformation snarare än att förlita sig på vad 

människor säger att de tänker och gör. Syftet med ett observationsschema är att minimera 

variationer som uppstår vid datainsamling som baseras på individuell uppfattning av en 

situation och händelse.38 Efter att observerat de valda miljöerna och produkterna genomfördes 

kvalitativa intervjuer för att  få fram ytterligare primärdata till uppsatsen. Valet av 

informanterna har skett genom att dessa är aktuella för uppsatsens syfte och att de ger tyngd 

till uppsatsen. De personliga intervjuerna varade mellan trettio minuter och en timma. De 

ägde rum på informanternas arbetsplatser eller på närliggande café. Metoden vid de 

personliga intervjutillfällena var att  ställa öppna frågor som involverade informanterna i 

ämnet och som ledde till en öppen diskussion. De fick uttrycka sina egna synpunkter och 
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tankar, denna metod kallas ostrukturerad intervju. Ostrukturerad intervju kan liknas med ett 

vanligt samtal mellan två personer, vilket gör att ämnet kan tömmas ut mer genom följdfrågor. 

Vid strukturerade intervjuer är man mer låst till sina frågor och kan därmed inte följa upp 

intressanta svar.39 Intervjuerna fokuserade på de fem sinnena och hur man strategiskt kan 

använda sig av dem vid uppbyggnad av miljöer, produkter och varumärken. Frågorna har 

byggts upp som teman med mindre kompletterande frågor och en intervjuguide har utformats. 

Det har utförts en mailintervju, där frågorna varit mer strukturerade. En telefonintervju har 

även genomförts, där var intervjufrågorna också mer strukturerade för att underlätta för 

informanten och författaren som intervjuade. 

2.3.2 SEKUNDÄRDATA 
Sekundärdata är information som har publicerats tidigare i form av exempelvis artiklar eller 

böcker.40 Vid inhämtning av sekundärdata har informationsökningar av vetenskapliga artiklar 

skett främst via Södertörns Högskolas hemsidas genvägar till olika informationsresurser. 

Även olika internetsökningar har gjorts för att  hitta aktuell information om ämnesområdet. En 

omfattad litteratursökning gjordes för insamling av sekundärdata, då det idag inte finns 

mycket litteratur inom ämnet Brand sense har det gjorts sökningar på andra relaterade ämnen 

och på det sättet breddat litteraturen till uppsatsen. För att få ytterligare information om 

aktörerna, utöver intervjuerna, samlades sekundärdata in via deras hemsidor.  

2.3.3 SÖKMOTORER 
För att ta fram de vetenskapliga artiklarna som använts, har dessa sökmotorer använts: 

- Google scholar (www.scholar.google.se)

- Jstor (www.jstor.org)

- Emerald (emeraldinsight.com)

2.3.4 PRESENTATION OCH URVAL AV AKTÖRER OCH INFORMANTER 
De aktörer som valts till uppsatsen är museum, butiker och produkter som författarna anser 

ligga i framkant vad gäller att stimulera människans sinnen. Urvalet skedde även för att de har 

unika koncept och är av relevans till uppsatsens problemformulering och syfte. Då författarna 

är bosatta i Stockholmsområdet är de mer insatta hur marknaden ser ut där och därmed valdes 
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aktörer som är belägna Stockholm. Att aktörerna var lokaliserade i Stockholm underlättade för 

författarna vid besök hos museerna, butikerna och återförsäljarna av kläderna.      

Armémuseum 

Armémuseum i Stockholm skildrar Sveriges militärhistoria från vikingatid till nutid. I 

museets insamlade material finns föremål och troféer. Samlingen är unik och är ett kulturarv. 

Utställningen är kronologiskt uppbyggd och den största fokusen ligger på människan och hur 

den påverkas av krig. År 2005 fick Armémuseum pris för Stockholms bästa museum.41 För att 

få kontakt med Armémuseum skickades mail till olika personer på museet  som ansågs 

relevanta för ämnet. Kontakt erhölls med Tina Nordborg som är dockmakare och formgivare 

på Armémuseum. Under intervjun medverkade även Sven Pettersson som är museitekniker 

för ljus och ljud. Intervjun genomfördes på en ateljé tillhörande Armémuseum, den 23:e april 

2010. 

Tekniska museet

Tekniska museet grundades 1923 och är idag Sveriges största tekniska museum. Museet har 

ett  nationellt  uppdrag för att  ansvara för det  tekniska och industrihistoriska kulturarvet.42   

Kontaktpersonen Mariana Back, som är intendent på Tekniska museet, erhölls av receptionen 

på museet. En mailkontakt med Mariana Back ägde rum därefter som sedan övergick till en 

telefonkontakt. Intervjun ägde rum på hennes arbetsplats på Tekniska museet, den 28:e april 

2010. 

Cajsa Warg

Cajsa Warg är en matbutik på Renstiernas gata i Stockholm, butiken öppnades 2006.43 Ett 

besök gjordes i butiken den 26:e april 2010 för att få kontakt med någon anställd angående en 

intervju.  En telefonintervju ägde därefter rum med Johan Andersson den 3:e maj 2010. 
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Grandpa

Grandpa är en konceptbutik som säljer bland annat  kläder och inredning. Butiken öppnades 

2003 i Stockholm. Idag har företaget två butiker i Stockholm och en butik i Göteborg. För att 

få kontakt med Grandpa skickades ett mail till Martin Sundberg, som är en av grundarna. 

Intervjun skedde i butiken Grandpa på Södermannagatan i Stockholm, den 26:e april 2010.

Odeur

År 2006 grundades det svenska klädvarumärket Odeur, som integrerar doft i sina kläder. 

Kontakt med Odeur gjordes via Facebook då det sedan innan fanns en viss kontakt 

med grundaren Petter Hollström. Hollström frilansar även som art director och designer åt 

designbyrån Ohlsonsmith. Intervjun genomfördes på Kulturhuset i Stockholm, den 22:e april 

2010. 

Uniforms for the dedicated 

Uniforms for the dedicated är ett  svenskt klädvarumärke som startade 2001 och består av ett 

designkollektiv med designers, musiker, kreatörer, illustratörer och konstnärer. Vid köp av ett 

plagg från Uniforms for the dedicated medföljer specialkomponerad musik via ett USB-

minne.44  Vid intervjun med Grandpa, återförsäljare av Uniforms for the dedicated, erhölls 

numret till Fredrik Wikholm som är sälj- och PR-chef på Uniforms for the dedicated. En 

telefonkontakt skedde den 29:e april 2010 med Wikholm med efterföljande intervju via mail, 

där svaren erhölls den 13:e maj 2010. 

2.4 OBJEKTIV GRANSKNING
En objektiv granskning har genomförts för att undersöka datans och metodernas tillförlitlighet 

och relevans till uppsatsens problemformulering och syfte. 

2.4.1 KÄLLKRITIK
Uppsatsen bygger främst på primärdata från de sex intervjuer som genomförts. De aktörerna 

som intervjuats är aktuella för uppsatsen men i efterhand kunde informanterna ha valts med 

mer eftertanke och inte slumpmässigt som det blev i några fall av intervjuerna. Hade det valts 

andra informanter hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Eftersom uppsatsen främst 
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bygger på dessa sex intervjuer kunde intervjuerna ha varit mer strukturerade för att få fram 

mer exakta svar. En nackdel med primärdata är att den blir vinklad eftersom aktörerna inte 

själva vill framhäva sin verksamhet negativt och att det blir fråga om en egen tolkning av 

författarna. Mycket forskning finns inom ämnena företagsekonomi och marknadsföring, 

självfallet har inte författarna kunnat ta del av allt som rör ämnet. Ett stort litteraturomfång 

har författarna tagit del av under uppsatsens gång och den litteratur som i slutändan användes 

valdes med omsorg. Om annan litteratur valts hade resultatet  eventuellt blivit  annorlunda eller 

från den hittat annan värdefull litteratur. Den sekundärdata som använts har granskats kritiskt 

och objektivt för att öka tillförlitligheten men även där förekommer en viss tolkning då 

litteraturen främst har varit på engelska. 

2.4.2 VALIDITET 
Validitet innebär hur bra och relevant  den insamlade empirin är gentemot det representerade 

fenomenet.45 De valda informanterna i uppsatsen anser författarna vara relevanta för syftet 

och problemfrågeställningarna. Ämnesområdet de mänskliga sinnena är ett subjektivt ämne 

där man utgår från sig själv, därför kan empirin anses vara subjektiv och inte objektiv. För att 

få en ökad validitet skulle flera aktörer ha intervjuats och genom det kunde resultatet ha 

stärkts mer. Den sekundärdata som samlats in kan vara förlegad och inte aktuell, vilket kan 

bidra till att den inte är relevant till uppsatsens syfte. 

2.4.3 RELIABILITET
Reliabiliteten tittar på hur tillförlitlig undersökningens empiri är, vilken empiri som används, 

insamlingsmetoden och hur de bearbetats. Ett sätt att testa reliabilitet är att låta flera 

oberoende forskare undersöka samma fenomen och se ifall de får samma resultat, är resultatet 

samma för samtliga forskare är reliabiliteten hög.46  Författarna har försökt minimera 

slumpmässiga fel genom att båda har deltagit aktivt vid intervjuerna och gemensamt tolkat  det 

som sades för att undvika fel. Som nämnts ovan är ämnet subjektivt och bygger på tolkning, 

vilket gör att andra forskare skulle kunna få ett annat resultat. Dock har metoderna till denna 

uppsats motiverats och beskrivits noggrant för att undvika detta. 
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2.4.4 METODKRITIK 
Metoden för denna uppsats har främst varit kvalitativ. Kritiken mot det kvalitativa synsättet är 

att  den är subjektiv och att forskaren ofta tolkar och lägger in sina egna värderingar.47 Då 

författarna valt  att studera olika branscher och aktörer har det försvårat sammanställningen av 

empirin, eftersom företagen bland annat har olika affärsverksamheter. Hade författarna valt att 

undersöka en bransch hade de kunna ha en mer djupgående studie och därmed kunnat jämföra 

aktörerna mer emellan. Intervjufrågorna som ställdes till informanterna hade kunna varit mer 

strukturerade och tydliga, vilket hade lett till rakare och enklare svar att analysera. Då 

uppsatsens ämne är såpass subjektivt och bygger mycket på tolkning, kan det vara svårt att  få 

ett resultat som är så korrekt och objektivt som möjligt.   
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3. REFERENSRAM
I detta kapitel redovisas de valda teorier och modeller som använts i uppsatsen. Tidigare 

forskning och hur de fem mänskliga sinnena fungerar presenteras även, då de är av relevans 

till uppsatsen. 

3.1 TIDIGARE FORSKNING
Här redovisas tidigare forskning som gjorts inom ämnet i form av vetenskapliga artiklar. För 

att få en bättre förståelse hur de mänskliga sinnena fungerar presenteras även dem. 

3.1.1 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
”Broad sensory branding”
Martin Lindstrom, (2005) Journal of product and brand management, Vol. 14, No.12, s. 84-87

Marknadsföring och kommunikation har nästintill enbart fokusera på att sända meddelanden 

som tilltalar syn och hörsel och uteslutit  de andra sinnena.  Lindstrom hänvisar till sin tidigare 

forskning om att ju fler sinnen företag involverar desto starkare blir budskapet. Sinnena är 

viktiga för att skapa en emotionell kontakt med kunden. Genom att involvera fler sinnen kan 

en viss produkt sticka ut och bli mer synlig på den annars så konkurrensutsatta marknaden.48  

“The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun” 
Morris B Holbrook, Elizabeth C Hirschman, (1982), The journal of consumer research, Vol. 9, No. 2, s. 132-140 

I  artikeln tar Holbrook och Hirschman upp en informationsbehandlingsmodell där 

konsumenten ses som en logisk tänkare och löser problem genom att ta köpbeslut. 

Informationsbehandlingsmodellen har fått kritik för att  inte ha inkluderat känslomässiga 

relationer, dagdrömmar, sensorisk och estetisk njutning. Konsumtion har på senare tid istället 

börjat ses som ett flöde av fantasier, känslor och att ha roligt, vilket fått namnet 

upplevelsebaserad uppfattning. Detta upplevelsebaserade perspektiv ser konsumtion som ett 

subjektivt tillstånd. Konsumentforskning har länge enbart fokuserat på de påtagliga fördelarna 

med konventionella varor och tjänster, som utför en nyttofunktion. Alla produkter, hur enkla 

de än må vara har en symbolisk innebörd.
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Traditionellt har man förlitat sig på design som bara använder sig av verbal stimuli men det 

finns många andra viktiga icke-verbala signaler som måste ses, höras, smakas, kännas eller 

luktas. Konsumenternas handlingar uppstår på grund av de känslor som de ger, konserter och 

konstutställningar är exempel på konsumtionsprodukter som påverkar hur konsumenten 

känner sig. Dessa producerar önskvärda känslor eller stämningar.49

“The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The 

Role of Brand Loyalty”
Arjun Chaudhuri, Morris B Holbrook, (2001) The Journal of Marketing, Vol 65, No. 2, s. 81-93

Varumärkeslojala konsumenter är villiga att  betala ett högre pris för ett  visst  varumärke. Då de 

upplever ett högre och unikt  värde i varumärket, som ingen annan på marknaden erbjuder. 

Denna unicitet kan komma ifrån hög trovärdighet i ett varumärke eller att konsumenten 

påverkas positivt av att  använda varumärket. Varumärkeslojalitet leder till högre 

marknadsandelar när de lojala kunderna fortsätter att konsumera varumärket. Genom att 

bygga in olika känslosamma faktorer i varumärket kan det leda dels till fler lojala kunder som 

gillar att använda varumärket, dels till att användarna kan identifiera sig med varumärkets 

image. Lojalitet till ett varumärke kan skapas genom det förtroende och känslor som 

framkallas av varumärket. Word of mouth är en gynnsam lojalitets marknadsföring.50

“The museum environment and the visitor experience” 
Christina Goulding, (2000) European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 3/4 s.261-278. 

Som med många tjänster, kommer ett museums produkt i uttryck genom en fysisk miljö. 

Miljön omfattar byggnader, form, belysning, sätt att orientera besökaren, köer och metoder för 

att  stimulera intresse och engagemang. För museum gäller det att effektivt förmedla historisk 

information. Den väsentliga produkten bygger på att  konstruera bilder, förmedla information 

och engagera besökare antingen genom socialt utbyte eller mer traditionella text- och visuella 

metoder. Goulding tar upp att erfarenheten av att gå på museum förmedlas genom ett  antal 

sociokulturella, psykologiska, kognitiva, fysiska och miljömässiga faktorer. Dessa faktorer 

måste vara integrerade för att skapa en kvalitetsupplevelse. Goulding menar att det är viktigt 

att  inse att museum kan vara sociala uppfattningar och att det bör ingå en viss tolkning för att 
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maximera besökarens engagemang. Tolkning gör det möjligt för fantasin att kreativt och 

intelligent sätta samman delar av en särskild historia. Kvaliteten på kundservicen måste därför 

ha rätt balans mellan intrång och fantasi. Individer gillar inte fragmenterade bitar av 

information, utan söker istället en komplett bild. Detta gör att en känsla av kontinuitet och 

naturlig utveckling måste tas i beaktning vid utformningen av en utställning. Det är viktigt att 

besökaren känner sig bekväm under vistelsen, därför får besöket inte börja med frustration, 

förvirring eller ångest. Om det är lätt och tydligt att ta sig runt på museet kan besökaren rikta 

all uppmärksamhet på utställningen. Sittplatser och andra fridfulla områden gör att besökaren 

i lugn och ro kan ta in information och reflektera över vad som visas.51 

“Creative space: design and the retail environment” 

Tony Kent, (2007) International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 35 No. 9 s.734-745

Kreativitet ger nya insikter i hur detaljhandeln kan utvecklas och använder sig av nya 

strategier för att  forma butiksytor vilket fungerar som sociala fritidsaktiviteter. 

Marknadsföringsforskare har undersökt vilken roll atmosfären, varumärkesuppbyggande och 

service har i butiksmiljön. Utvecklingen av detaljhandeln som en tredimensionell upplevelse 

skapar nya behov på detaljhandelns kreativitet. Området för konsumtion och butiksmiljöer i 

den västerländska kulturen är viktigt, därför finns det  goda möjligheter för kreativiteten att  ses 

som en social och kulturell händelse. Detaljhandel ger också utrymme för den enskilda 

individen att vara kreativa, som syns genom tillväxten av sensoriskt engagemang och 

interaktiva utrymmen i butiksmiljön. Användningen av olika sensoriska faktorer i butik såsom 

musik, dofter, olika texturer och ytor, belysning och att skapa unika miljöer har fått ett  ökat 

fokus. Konsumenter letar efter en mer personlig shoppingupplevelse som är minnesvärd och 

engagerar deras sinnen. Upplevelser ger nya möjligheter för kreativitet  men fungerar även 

som en viktig värdeskiljande aspekt.52  
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3.1.2 MÄNNISKANS SINNEN
"Our senses connect us intimately to the pas, connect us in ways that most of our cherished 

ideas never could." 53

Luktsinnet

Luktsinnet är det starkaste av våra sinnen, men doft är ofta ett  försummat verktyg när det 

kommer till att få konsumenterna engagerade och skapa känslomässiga upplevelser.54 Doft är 

enastående kraftfullt när det gäller att väcka minnen. Doft  är nästintill omöjlig att beskriva. 

Människan utsätts för tusen olika dofter, men har ett ytterst begränsat  ordförråd för att 

återberätta hur något doftar.55  Christina Gotzl är doftkonsult inom marknadsföring och menar 

att starka minnen, tankar och känslor kan sättas igång genom en doft.56

Dofter är kända för att reglera tankar och humör. I en undersökning gjord av Doktor Wen Li 

som publicerats i The Economist 2007 framgår det att om människor utsätts för en unken svett 

doft reagerar de negativt  och blir på sämre humör. Utsätts personen däremot för en fräsch 

citrusdoft tenderar de att bli mer positiva och vänliga. Resultatet av studien visar att doft kan 

vara en kraftfull metod för manipulation.57 

Ljudsinnet

Ljud är grundläggande för att skapa stämning och en positiv atmosfär. För samhället har ljud 

länge varit en viktig del av vardagen. Musik används ofta av människor för att forma en 

identitet.58  Ljud påverkar våra känslor, är emotionellt och blir därmed ett mycket starkt 

verktyg för varumärkesbyggande.59 
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Dagligen möts människan av ett stort antal ljud eftersom ljudsinnet inte går att koppla bort. 

Människan har en förmåga att minnas och koppla ihop  ljud från tidigare händelser.60 Studier 

visar att användandet av bakgrundsmusik ger ett positivt intryck på kundernas upplevelse av 

butikens servicelandskap.61 

Synsinnet

Av människans sinnen anses synen som den mest kraftfulla och är det mest förföriska sinnet.

Det är genom en synupplevelse som ett företag eller varumärke får konsumenters 

uppmärksamhet. Idag gäller det för företag att synas allt tydligare på grund av att 

konsumenter dagligen möts av ett flertal varumärken . Ögonen är det viktigaste sinnesorganet 

som människan har och de flesta beslut som tas i det dagliga livet grundas på synintryck.62  

Synen är det sinne som marknadsförare traditionellt använt sig av och det sinne människan 

använder mest  vid intag av information. Lindstom skriver i sin bok Brand sense att detta dock 

kan bero på att människan inte har haft  något annat val tidigare och att människan blir 

överröst av visuella intryck. Ljus är ett  viktigt element för inredningen och generellt ser 

produkter bättre ut vid attraktivt ljus.63 

Smaksinnet

Smaksinnet är människans främsta känslosinnen och är ett av de mest genuina och kallas det 

”intima sinnet”. Genom smaklökar på tungan känner människan smaker, det finns även 

smaklökar i svalget och i gommen. Vid marknadsföring används ofta smaksinnet endast vid 

provsmakningar men oftast  används det inte alls. Smaksinnet kan hjälpa att stärka ett företags 

varumärke och identitet.64 
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Känselsinnet

Känsel är människans äldsta sinne och det viktigaste.65  Den taktila marknadsföringen är 

överföring av känslor eller information vid beröring. Fysisk interaktionen av ett varumärke 

blir allt viktigare för individens upplevelse. 66

Känselsinnet är mycket viktigt men har försummats i marknadsföring, konsumenter använder 

sina sinnen för att samla information och få mer kunskap vid köp. Oavsett om man rör vid 

själva produkten, butiksinredning, rumstemperaturen, känseln av ett golv eller dörrhandtag är 

detta en dimension av varumärkesupplevelsen. Innan vi köper något vill vi känna på det och 

butiker måste göra detta tillgängligt.67
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3.2 TEORIER OCH MODELLER
Här presenteras de teorier och modeller som sedan kommer ligga till grund för analysen. De 

teorier och modeller som använts är Sinnesmarknadsföring- en modell, Upplevelsebaserad 

marknadsföring, Produkt nivåer: kundupplevda värdehierarkin och Kommunikationsprocessen. 

Dessa fyra teorier och modeller är kompletterade med en mer övergripande forskning inom 

det ämne som respektive teori och modell tar upp.

3.2.1 TEORETISK ARGUMENTATION 
De valda teorierna är relevanta för uppsatsens syfte och problemfrågeställningar, dessa 

kompletterar varandra vid analys och tolkning.

 

Sinnesmarknadsföring – en modell, gjord av Hultén med fler, visar på hur man kan använda 

sig av olika strategier för att bygga upp ett starkare varumärke.

 

De fyra kännetecknen för upplevelsebaserad marknadsföringens, utvecklad av Schmitt, 

består av fyra delar som är viktiga att tänka på för att skapa en upplevelse.

 

Produkt nivåer: kundupplevda värdehierarkin, bearbetning av Kotler med fler baserad på 

Theodore Levitts diskussion i artikeln ”Marketing Success through Differentation: Of 

Anything”, där fyra produktnivåer nämns.68 Kotler med fler har bearbetat modellen och lagt 

till den första nivån, kärnfördelar. Därmed har författarna valt  den bearbetade modellen gjord 

av Kotler med fler.

 

Makromodell för kommunikationsprocessen, bearbetning av Kotler med fler baserad på 

Shannon och Weavers modell, ”Model of communication”.69 Kotler med fler har lagt till två 

element: Respons och Feedback.
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3.3 SINNESMARKNADSFÖRING
Sinnesmarknadsföring omfattar olika sinnesstrategier som företag kan använda för att bygga 

upp och skapa en image som förbinder kundernas identitet, personlighet  och livsstil. Det vill 

säga företaget försöker bemöta kunden på ett mer personligt och djupare plan än vad som är 

möjligt vid massmarknadsföring. För att göra detta används oftast emotionella inslag som 

leder till att kunden uppfattar produkten som en upplevelse istället för enbart dess funktion. 

Mötet mellan företaget och kunden bygger på rationalitet  och logik tack vare sinnesstrategier, 

men främst på att  skapa känslor och värderingar för ett visst varumärke med hjälp av den 

sammanlagda upplevelsen som sker via de fem mänskliga sinnena. Tolkningen av upplevelsen 

är subjektiv eftersom den formas av individens sinnen, antingen används vart och ett av 

sinnena eller tillsammans.70 Figuren nedan visar hur ett företag och en individ medverkar till 

att skapa en sinnesupplevelse.

 

Sinnesmarknadsföring - en modell 

Sinnesstrategier och kundbemötande

Strategi för luktsinnet

Strategierna kan innefatta alltifrån kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter, såsom att med hjälp 

av doft skapa uppmärksamhet runt en produkt, till långsiktiga aktiviteter där doften får en 

avgörande del i ett varumärkes identitet.
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Strategi för ljudsinnet

Ljud kan användas på olika sätt i en varumärkesstrategi, såsom musik, jingel eller en röst. Om 

företagen använder ljud på ett medvetet sätt har de stora möjligheter att skapa kännetecken för 

sitt varumärke genom att använda signaturljud. Vill företaget skapa sig en ljudupplevelse är 

det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. I vissa fall kan en strategi vara att eliminera ljud.

Strategi för synsinnet

Visualisering som strategi hjälper till att utveckla en image av ett varumärke, som leder till en 

sinnesupplevelse för kunden. Ett företags identitet  visas främst genom de estetiska delarna av 

marknadsföringen såsom design, förpackning, annonsering, hemsidor och visuell identitet. En 

visualiserad identitet hjälper kunden att känna igen varumärket.

 

Strategi för smaksinnet

Genom att använda sig av olika smakupplevelser inom marknadsföringen kan företagen stärka 

sin identitet och image.  Vanliga smakstrategier är att företag bjuder sina kunder på mat och 

dryck för att skapa interaktion och bidra till sinnesupplevelse för kunden. En smakupplevelse 

innefattar oftast flera olika sinnesinslag än endast den faktiska smaken såsom utseende, textur, 

doft och ljud spelar även in på den totala upplevelsen.

 

Strategi för känselsinnet

Varumärken som lyckas skapa unika känselupplevelser genom taktil marknadsföring kan 

skapa en image och identitet kring sitt varumärke, vilket kan göras genom exempelvis ytskikt, 

material, fasthet, form, vikt, temperatur.

 

Kundbemötande

När företag arbetar med att skapa sinnesupplevelser för kunden påpekar Hultén m.fl. att det är 

viktigt att dessa; 

”…stämmer överens med företagets kärnvärderingar så att ett sammanhängande och 

enhetligt budskap förmedlas till kunderna.”71
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Med sinnesmarknadsföring vill företaget att  kundbemötandet skall ha sin utgångspunkt i de 

fem mänskliga sinnena, vilket  skulle stärka varumärket på lång sikt. Genom att bemöta 

kunderna via sinnesstrategier kan en total sinnesupplevelse skapas. Element såsom miljö, 

färg, design, musik och doft är faktorer som attraherar sinnena och bidrar till att 

sinnesupplevelsen förstärks. 

Varumärke och upplevelselogik

En upplevelse är alltid subjektiv, den kan aningen vara positiv, neutral eller negativ. När det är 

sinnesupplevelsen som står i centrum kopplar ett  företag sitt varumärke till kundernas 

individuella livsstilar och egenskaper. Vilket gör att de föreställningar som individen har kring 

varumärket förstärks. Detta skall leda till att varumärket står för själva upplevelsen, och alla 

komponenter som ingår i varumärket såsom namnet, symbolen, logotypen, reklamen, priset, 

personalen skall medverka till att höja värdet.

 

Sinnesupplevelsen

Sinnesupplevelsen är resultatet av hur sinnena, lukt, ljud, syn, smak och känsel, reagerar på de 

olika element som ingår i marknadsföringen. Sinnesmarknadsföring är ett sätt för företag att 

sätta individens sinnen i centrum för att dessa skall få en upplevelse av varumärket. Genom 

att beröra individen via de fem sinnena kan företagen tillfredsställa individens behov på ett 

djupare plan.72 
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3.4 UPPLEVELSEBASERAD MARKNADSFÖRING
Upplevelsebaserad marknadsföring finns överallt  idag, företag vill skapa en upplevelse för 

sina kunder  menar Schmitt i artikeln Experiential marketing. En rad olika branscher och 

företag har övergått från traditionell "funktion och fördels" marknadsföring mot att istället 

skapa en upplevelse för sina kunder. 

Vad kunder vill ha är produkter, kommunikation och marknadsföringskampanjer som väcker 

deras känslor, rör vid deras hjärtan, och stimulerar deras sinnen. De vill även kunna relatera 

till produkterna, kommunikationen och marknadsföringskampanjerna för att kunna införa dem 

i sin livsstil samt måste dessa leverera en kundupplevelse. Kunder tar idag funktionella 

egenskaper och fördelar, produktkvalitet och en positiv image som en självklarhet. 

De fyra kännetecknen för upplevelsebaserad marknadsföring 

1. Kundupplevelser 

Upplevelser uppstår som en följd av att möta, genomgå eller leva genom saker. Upplevelser 

ger sensoriska, emotionella, kognitiva, beteendemässiga och relationella värden som ersätter 

de funktionella värdena. 
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2. Konsumtion som en helhetsupplevelse

Upplevelsemarknadsförare tänker inte, schampo, rakkräm, hårtork och parfym utan de tänker 

"grooming in the bathroom" och frågar sig själva vilka produkter som passar i denna 

konsumtionssituation och hur dessa produkter, deras förpackning och marknadsföring innan 

konsumtion kan öka upplevelsen. 

 

3. Kunder är som rationella och emotionella djur

En upplevelsemarknadsförare ser konsumenter som emotionella och rationellt drivna. 

Konsumenter bedriver ofta rationella val men valen är lika ofta drivna emotionellt. 

 

4. Metoder och verktyg är eklektiska 

Traditionell marknadsföring använder analytiska, kvantitativa och verbala metoder och 

verktyg. Metoder och verktyg inom för upplevelsebaserad marknadsföring är mer skiftande 

och mångfacetterade (eklektiska). Upplevelsebaserad marknadsföring är inte bundet till en 

metod den är mångfacetterad.73

3.4.1 UPPLEVELSE
En upplevelse handlar oftast om att  få ha roligt, samtidigt som det gör kunden engagerad och 

ger ett emotionellt  värde. Upplevelser som ger värde och tillfredställelse är något som 

människor eftersträvar alltmer. Genom att göra konsumtionssituationen rolig innebär det att 

företag måste utveckla och inte enbart fokusera på kärnprodukten. Att använda stimuli genom 

de mänskliga sinnena i företags omgivning kan skapa positiva reaktioner hos kunden och även 

bra atmosfär. Uppfattningen om en upplevelse är dock ett individuellt tillstånd, där kunden är 

med och skapar upplevelsen. Kunden måste själv engagera sig för att det skall bli en positiv 

upplevelse.74 
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3.5 PRODUKT NIVÅER – KUNDUPPLEVDA VÄRDEHIERARKIN
När marknadsförare planerar vad en viss produkt skall erbjuda kunden utgår de ifrån fem 

värdenivåer. Varje nivå tillför mer kundupplevt värde, som resulterar i ett lämpligt 

marknadserbjudande.  

1. Kärnfördelar: Den mest fundamentala nivån, själva problemet eller behovet kunden 

vill ha tillfredsställt. Exempelvis en hotellgäst vill ha vila och sömn, vilket är det den 

köper.

2. Basprodukt: Vid denna nivå görs kärnfördelen om till en produkt. Den faktiska 

produkten som skall tillfredsställa behovet exempelvis att  hotellet har en säng, ett 

badrum, en garderob.

3. Förväntad produkt: Olika attribut och förhållanden kunden normalt förväntar sig när 

den köper denna produkt. Exempelvis hotellgästen förväntar sig att rummet skall vara 

städat och sängen ren.

4. Utökad produkt: Det som marknadsförare bygger in i produkten som överstiger 

kundernas förväntningar. Exempelvis en särskild service som differentierar sig från 

konkurrenterna, såsom ett lyxigt hotellrum med en platt TV.

5. Potentiell produkt: Omfattar alla möjligheter och förändringar produkten kan 

genomgå i framtiden. På denna nivå söker företagen nya möjligheter att tillfredsställa 
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kunden på och särskilja sitt  erbjudande. Exempelvis hotellets personal erbjuder en 

gratis fruktskål när som på dygnet.75   

3.5.1 MERVÄRDE
Genom att addera mervärde till själva kärnprodukten förbättrar företag kundnöjdheten och 

därmed stärks även kundlojaliteten. Värdeskapande strategier bygger på att företag lägger till 

produktegenskaper eller stödtjänster till kärnlösningen och genom det ökar erbjudandets totala 

värde. Många företag har dock benägenheten att lägga till mervärde som inte har något med 

kundens faktiska behov att göra påpekar Annika Ravald and Christian Grönroos i artikeln 

"The value concept and relationship marketing", det de lägger till är bara en kortsiktig 

lösning.76 Istället måste man skapa unika lösningar och fördelar som konsumenterna uppfattar 

som mervärde vid konsumtion.77 

Den funktionella delen i en produkt som ger värde är inte längre det  centrala. Det centrala 

ligger istället utanför produkten och det är det som skapar värde och kallas, Metaprodukten, i 

form av associationer, sinnesintryck och tolkningar som är viktiga för kunden.78

Värde är inte objektivt utan subjektivt och situationsbaserat. Det kundupplevda värdet i en 

transaktion är en subjektiv tolkning.  Ett företag som vet hur man kan forma tolkningar kan då 

även framkalla värde. Företag kan på det sättet skapa aktiviteter som ger konkurrensfördelar. 

En lyckad Metaprodukt beskriver Linn som en produkt där ingen lämnas oberörd.79
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3.6 MAKROMODELLEN FÖR KOMMUNIKATIONSPROCESSEN

Denna modell omfattar nio viktiga element för att uppnå en effektiv kommunikation. 

Modellens första steg innebär att den som är sändaren  måste välja ut vilka de vill nå. 

Sändaren väljer ut vilket budskap de vill sända ut och kodar meddelandet för att den tilltänka 

målgruppen sedan skall kunna avkoda det. Budskapet överförs genom media som når 

mottagaren.80 Respons innebär den reaktion som budskapet ger till mottagaren. Feedback är 

den del av responsen som sänds tillbaka till sändaren.81  Brus  är slumpmässiga och 

konkurrerande budskap som kan störa den planerade kommunikationen.82

3.6.1 KOMMUNICERA ETT BUDSKAP 
Genom att kommunicera överförs budskap mellan människor. Alla budskap konkurrerar med 

varandra och därför måste avsändaren anstränga sig och hitta nya sätt för att fånga 

mottagarens uppmärksamhet.  Marknadsförare måste idag för att  upprätthålla 

uppmärksamheten skapa budskap som är fantasifulla och innovativa. Kommunikationen kan 

ses som en process, den börjar redan innan konsumtion och fortsätter efter att kunden har 

konsumerat. Det gäller för marknadsförare att hitta rätt  sätt att  kommunicera sitt  budskap  på, 

och genom det få den önskade responsen från kunden.83
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4. EMPIRI
I detta kapital presenteras de intervjuer som gjorts med de valda aktörerna. Empirin har valts 

att redovisas utifrån fyra teman som bygger på de valda teorier och modeller.  I kapitlet 

redogörs även en mindre förstudie i form av observation som gjordes innan respektive 

intervju. Förstudien bygger på den sinnesupplevelse som gavs vid besök på de valda 

museerna, butikerna och produkterna.

4.2 TEMAN 
Utifrån teorin och problemfrågeställningarna har fyra teman tagits fram för att sammanställa 
empirin.

• Sinnesstrategi  

• Upplevelse

• Mervärde

• Kommunicera ett budskap

4.2.1 ARMÉMUSEUM – TINA NORDBORG OCH SVEN PETTERSSON 
Armémuseum i Stockholm skildrar Sveriges militärhistoria från vikingatid till nutid. I 

samlingarna finns olika föremål och troféer. Deras samling är unik och är ett kulturarv. 

Utställningen är kronologiskt uppbyggd och den största fokusen ligger på människan och hur 

den påverkas av krig. År 2005 fick Armémuseum pris för Stockholms bästa museum. Tina 

Nordborg är dockmakare och formgivare på Armémuseum, hon är utbildad bildlärare på 

Konstfack. Sven Pettersson är museitekniker för ljus och ljud på museet. Den observation som 

gjorts visar på att Armémuseum använder sig mycket av musik och ljud för att skapa en bättre 

upplevelse. De använder sig av flera projektorer runtom museet som visar olika filmer. På 

Armémuseum har de många uppbyggda miljöer som är mycket verklighetstrogna och passar 

in i det  de vill förmedla. Ibland kan man ana olika dofter och museet arbetar med olika golv 

för att öka känseln av att man stiger in i ett nytt rum. 

Sinnesstrategi  

Tina Nordborg berättar att innan man börjar bygga ett nytt ”rum” eller en historisk scen på 

Armémuseum, börjar man med att  utforma ett manus. Alla miljöer de bygger upp måste ha en 

historia bakom sig. Rummet eller den historiska scenen måste berätta något för besökarna 
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vilket är det som väcker intresset hos dem. Vid manusskrivandet arbetar de flera stycken 

tillsammans för att få fram en historia som passar till miljön. 

Det senaste projektet som Nordborg arbetat  med är en utställning om Raul Wallenberg, som 

räddade tusentals judar under andra världskriget. Hon ville skapa ett rum där alla sinnena 

stimulerades från dofter till ljus och ljud och därmed ge besökaren en helhetsupplevelse. För 

att  få fram tidstypiska dofter från 1940-talet  gned hon in cigarrdoft och möbelpolish i 

möblerna för att öka känslan av att befinna sig på Raul Wallenbergs kontor i Budapest. 

Problemet med att använda sig av dofter i en utställning är att de snabbt försvinner, påpekar 

Nordborg. Dofterna får inte heller vara stötande att besökarna väljer att avstå från att komma. 

Interiören och fotografierna i Raul Wallenbergs kontor har en färgskala av sepia, för att öka 

känslan av den tiden och påminna mer om ett äldre fotografi.

 

Ny teknik gör det möjligt att arbeta med ljus, ljud och även rörelser i utställningar. Sven 

Pettersson berättar om en ljuddusch som gör det möjligt att bara höra ljudet på ett ställe utan 

att ljudet sprids vidare till resten av omgivningen och stör de andra delarna av museet. Ljud är 

ett  viktigt  element i museum miljöer då det förstärker upplevelsen. En vindputs och synen av 

snö kan göra att många upplever att de fryser och att det är kallare i rummet. Nordborg 

tillägger då att det ofta kan räcka med att stimulera ett sinne för att väcka fantasin som sedan 

hjälper till att stimulera de övriga sinnena. Pettersson berättar också om ljussättningens 

betydelse och att  museet lägger ner mycket pengar på det. Det viktigaste är att  hitta enkla 

lösningar gällande teknik, för att den ska fungera bäst. 

 

Nordborg och Pettersson talar om hur de använder sig av rörelser på museet, de påstår båda 

två att en rörelse i en uppbyggd scen inte får vara för mycket i förhållande till andra element. 

Om rörelserna är för mycket finns det en risk för att det blir alltför mekaniskt och det  fungerar 

inte. Även ljud som inte passar in kan bli fel, Nordborg ger ett exempel att om man har en 

brasa uppbyggd som inte rör sig kan man inte ha ljud till det utan att det blir fel. Om brasan 

istället rör sig lite mekaniskt kan man använda sig av ett sprakande ljud och på det sättet 

förstärka hela upplevelsen.
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Upplevelse

Tina Nordborg menar på att  dofters betydelse är väldigt stor vid en utställning då den väcker 

liv till fantasier. Det kan räcka med att  ett sinne stimuleras för att fantasier ska väckas och 

genom det stimuleras resten av våra sinnen. Genom att trigga igång sinnena följer fantasin 

med och hjälper till att skapa upplevelsen. Tina Nordborg skulle vilja arbeta mer med dofter 

för att öka upplevelsen men anser själv att  det lätt kan bli stötande. Hon skulle vilja att det 

luktade svett i rummet som finns uppbyggt för att illustrera lumpen och avföring i rummet 

som gestaltar ett häststall. Vid arbetet med utställningen om Raul Wallenberg ville Nordborg 

stimulera alla sinnen och skapa en helhetsupplevelse för besökarna, arbetet  med dofter var en 

viktig del av utställningen. 

Mervärde

På Armémuseum anser de att det är viktigt att ha en klar tanke bakom varje miljö de skapar. 

Därför använder de sig alltid av manus som första steg i processen för att skapa en 

verklighetstrogen miljö, vilket även gör att helhetsupplevelsen förstärks. På flera platser inne i 

museet finns möjlighet för besökaren att integrera med miljöerna, som exempel får besökaren 

känna på vapen i en vapenutställning och på en uniformsutställning får man prova olika 

uniformer. 

Nordborg och Pettersson menar att ljussättning är väldigt viktigt, och är därför något de anser 

vara värt att lägga pengar på. Armémuseum anser att den ljussättning som används måste vara 

tillgängliga för alla åldrar. Det får exempelvis inte vara för mörkt på vissa ställen att äldre inte 

kan se och läsa ordentligt. Nordborg och Pettersson menar att teknik är viktigt, men tekniken 

skall samtidigt vara enkel. Datorer används ogärna för att undvika krångel, hellre används 

äldre teknik såsom projektorer som enbart har en funktion. Pettersson menar dock att det är 

viktigt att  hänga med i den tekniska utvecklingen för att ständigt hitta nya lösningar och vara 

innovativa, såsom när de införde en ljuddusch.  

Kommunicera ett budskap

Armémuseum vill väcka tankar kring krig och fred kopplat till konflikter som finns idag, den 

största fokusen ligger på att  kommunicera hur den vanliga människan påverkas av krig. I 

utställningarna får besökaren ofta själv vara med och integrera. De använder sig av olika typer 
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av marknadsföring som exempelvis annonsering, marknadsföring via Internet och trycksaker. 

Armémuseum medverkar även på olika typer av mässor och events i Sverige och utomlands. 

Inför kommande utställningar arbetar de med PR. För att  mäta besökarnas respons och ta del 

av åsikter och kommentarer har de använt sig av enkäter som besökarna fått fylla i. I vissa 

utställningar lägger de ut gästböcker. De arbetar en del med sociala medier, som exempelvis 

Facebook där de kan få feedback från museets besökare. 

4.2.2 TEKNISKA MUSEET – MARIANA BACK 
Tekniska museet  i Stockholm har funnits sedan 1923 och är idag Sveriges största tekniska 

museum. Museet har som nationellt  uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska 

kulturarvet. På museet har man möjlighet att  se, känna på och lära sig om tekniken i 

samhället. De visar utställningar om rymden, industrins barndom, energi och miljö. De har 

även utställningar om ämnen som är aktuella i samhället.84  På Tekniska museet integreras 

besökaren mycket i de olika utställningarna visar observationen. Som besökare får man prova 

på mycket själv och experimentera. Filmer visas på flera ställen runt om på museet och i 

bakgrunden hörs många olika ljud. Exempelvis hör man ljud av hur vatten porlar i en gruva. 

Gruvan som finns uppbyggd i källaren på Tekniska museet är mycket verklighetstrogen. 

 

Mariana Back är intendent på Tekniska museet och har arbetat där sedan 1994. Hon har haft 

ansvaret för Teknorama Science Center där man kan prova på olika experiment vid olika 

stationer. Back jobbar även med andra utställningar och pedagogik på museet. De senaste åren 

har Mariana Back arbetat mest med Cino4, en 4D biograf på Tekniska museet. En 4D biograf 

är en biograf där filmer visas i 3D som sedan förstärks med olika specialeffekter som 

exempelvis vindpustar och dofter.

Sinnesstrategi 

Ibland kan ett  behov vara en faktor till en idé medan ibland är det krav från högre instanser 

som gör att man utvecklar en idé till en utställning. 4D biografen som Back var med och 

startade hade premiär 2007 är ett  multisensoriskt projekt. Biografen visar 3D filmer som 

sedan förstärks med olika specialeffekter. Effekterna biografen har är att stolarna rör sig till 
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filmen, det kommer dofter, rök, fläktar som gör att det blåser, det sprutar vatten. Dessa 

faktorer förstärker hela upplevelsen.

 

Back har även arbetat med utställningar på ett  mindre museum i Borlänge som heter 

Framtidsmuseet och Naturhistoriska museet i Stockholm. På Framtidsmuseet 1989 arbetade 

hon med en utställning som kretsade kring Harry Martinssons epos Aniara från 1956. Eposet 

handlar om en stor rymdfarkost som reser till mars med människor från jorden, för att jorden 

”den blå juvelen” har blivit  förstörd. Under resan krockar rymdfarkosten med flera asteroider. 

Mariana Back är en stor entusiast av Harry Martinsson. Utställningen stimulerade sinnena 

eftersom den skapades som en upplevelse, där besökarna själva fick vara med och integrera 

berättar Mariana Back. Musik och dramainslag var då en viktig del i utställningen.

På Naturhistoriska riksmuseet 1999 var Back projektledare för produktionen av utställningen 

som hette Expedition rymden. Utställningen byggde också den på Harry  Martinssons Epos 

Aniara men hade ett starkt miljöperspektiv berättar Mariana Back.  Där handlade det om 

interaktion och en upplevelsebaserat lärande.

 

En annan utställning Mariana Back nämner var en utställning där man hade arbetat med olika 

färger på golvet. Varje färg representerade en tid och vid varje färg möttes man av en historisk 

värdinna som berättade om den tiden och besökarna hade chansen att integrera i allt. I en ruta 

kunde man smaka på potatis och hålla för näsan och se hur detta påverkade smaken på 

potatisen.

Upplevelse

Utställningen om Harry Martinssons epos byggde Back upp som en helhetsupplevelse redan 

från start, innan besökaren hade kommit in i planetariet. Vid köp av biljetter till utställningen 

fick besökaren en enkelbiljett till Mars, sedan fick besökaren sitta i ett väntrum och vänta på 

avfärden till Mars. I utställningen var även mycket dramainslag inbyggda för att förstärka 

upplevelsen av äventyret. Musiken var även den en viktig del av hela upplevelsen och strofer 

lästes upp av skådespelare. Den uppbyggda miljön inne och utanför rymdfarkosten bidrog till 

skapandet av upplevelsen. Man försökte ta med alla delar ur Harry  Martinssons verk, hela 

produktionen tog åtta månader att bygga upp. Besökarna på Framtidsmuseet var mycket 
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positiva efter att ha besökt denna utställning. De kände att de verkligen hade fått vara med om 

en upplevelse och hade integrerat sig själva i utställningen och upplevelsen. Mariana Back 

nämner att besökarna glömde bort vart de befann sig under besöket.

Upplevelsebaserat lärande anser Back vara den effektivaste formen av lärande.  Hela museet, 

från första till sista mötet vill Back skall vara en upplevelse, vid rymdutställningen blev 

besökaren ett med utställningen. Back menar på att  rymdutställningen om Aniara var en 

utställning utan barriärer. Det fanns ingen skillnad på vad som var en upplevelse och vad som 

var besökaren, för att besökaren blev ett  med utställningen . Back ville att besökaren skulle få 

en känsla av att befinna sig någon annanstans och att besökaren skulle få en totalupplevelse.  

Mervärde

Back anser att de bästa utställningarna som hon varit med och utvecklat har varit  de som har 

integrerat kunden i själva utställningen, såsom ”rymdresan till mars”. Hon anser även att 

Cino4 är ett exempel på en väldigt lyckad innovation för Tekniska Museet. Upplevelser som 

integrerar flera sinnen och involverar besökaren anser Back har störst påverkan på besökarens 

helhetsupplevelse, såsom att besökaren får prova och experimentera under vistelsen på 

museet.

 

Kommunicera ett budskap

Tekniska museet vill öka intresset för teknik och naturvetenskap, vilket  de kommunicerar 

genom lustfyllda och inspirerade metoder i egenskap av experiment och chansen att  prova på 

olika saker. De vill göra världen mer begriplig genom att använda sig av tekniken. Tekniska 

museet marknadsför sig genom olika aktiviteter såsom annonser i dagspress och reklam på 

bussar i Storstockholm. De är även aktiva i sociala medier som på Youtube, Twitter och 

Facebook. För att mäta kundernas respons använder sig Tekniska museet av en 

publikundersökning. De använder sig då av enkäter som besökarna får besvara.

4.2.3 CAJSA WARG – JOHAN ANDERSSON
Cajsa Warg är en matbutik på Renstiernas gatan i Stockholm och startades av sex 

matentusiaster 1996. Grundtanken till butiken var att de ville skapa en butik där det skulle 

vara roligt  att handla mat och skiljde sig från de stereotypa butikskoncepten. Cajsa Warg 
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satsar även på ekologisk och närproducerad mat som värderar smaken. Johan Andersson är en 

av grundarna till Cajsa Warg. Utifrån observationen ger hela inredningen ett mycket enhetligt 

intryck, då hela inredningen i butiken går i bruna toner och påminner om en lanthandel. Det 

finns bruna tunnor och vagnar som är fyllda av grönsaker och frukter. I butiken doftar det av 

olika kryddor, man kan även ana dofter av mat. Det spelas klassisk musik i hela butiken. 

Sinnesstrategi  

Tanken är att allt skall se gott ut i butiken. Inredningen är av naturliga material såsom ek, för 

att  det skall kännas naturligt och harmoniskt påpekar Johan Andersson. På Cajsa Warg har de 

tillsammans med en arkitekt tagit fram layouten och uppbyggandet av miljön. Sedan Cajsa 

Warg öppnade har de hållit fast vid sitt grundkoncept, en matbutik som skall vara rolig att 

handla i. Ägarna har även rest runt om i världen till bland annat New York och London för att 

hitta inspiration till butiken.

 

När besökaren kommer in i butiken vill de att man skall se att miljön är uppbyggd av 

naturmaterial som symboliserar naturlighet, värme och trygghet. De har även inslag av färgen 

orange, mycket på grund av att undersökningar visar på att orange är en aptitretande färg 

poängterar Andersson. Ljussättning i form av spotlights arbetar de även med för att framhäva 

produkterna och stämningen de vill skapa inne i butiken. I butiken spelas lugn klassisk musik 

för att kunden skall känna sig avslappnad och avstressad. Andersson menar även att  alla 

försök till att tilltala känslor är något väldigt subjektivt. En del kanske inte alls upplever 

klassisk musik som avslappnande. Cajsa Warg vill främst använda sig av naturmaterial i sina 

produkter och förpackningar. Andersson tycker att dessa naturmaterial sällan är bättre än 

PVC-förpackningar nuförtiden, då de har blivit mer naturvänliga med tiden. Förpackningar i 

100 procent naturmaterial försvårar oftast transporten då dessa inte är lika kompakta. De 

tycker att det är viktigt att använda sig av naturliga material men samtidigt måste de vara 

funktionella och smidiga att hantera. På Cajsa Warg används inga ”tillsatta dofter” utan det 

som doftar är främst  dofter som kommer fram när de lagar mat i butiken. Personalen lagar 

ofta mat i butiken som kunden bli bjuden på, även andra typer av smakprover förekommer för 

att göra reklam för produkterna och råvarorna de säljer.
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Upplevelse

Det skall vara enkelt och kul att handla hos Cajsa Warg. Tanken om varför människor handlar 

på Cajsa Warg skall vara på grund av en fördelning mellan atmosfären, servicen, 

kundbemötandet och sortimentet. Material och olika dukningar är viktiga för miljö och 

helhetsupplevelsen menar Andersson. 

 

De vill att kunden skall känna sig avslappnad och avstressad av att besöka butiken. I butiken 

spelas alltid klassisk musik för att besökaren skall känna sig lugnare och inte känna sig 

stressad när den gör sina inköp. Vid besöket vill de att kunden skall bli matinspirerad.

Mervärde

Grundarna vill att det skall vara roligt att handla i butiken och skilja sig från ”traditionella” 

mataffärer. De vill att  besökaren skall få en sinnesupplevelse av att  handla på Cajsa Warg. 

Sinnesupplevelsen skapas genom att de spelar avslappnande musik, besökaren kan dofta och 

smaka på mat som tillagas samt att de använder sig av harmonisk inredning. Detta är faktorer 

som bidrar till att skapa en positiv helhetsupplevelse som lockar besökaren att komma tillbaka 

menar Andersson. Under hösten 2010 öppnas ytterligare en Cajsa Warg butik på Sankt 

Eriksplan i Stockholm. 

Kommunicera ett budskap

På Cajsa Warg har de försökt med att marknadsföra sig bland annat via annonser men har 

insett att det som fungerar bäst är att  marknadsföra sig i sin egen miljö. De valt  att 

marknadsföra sig genom att de är en kvartersbutik på Söder som erbjuder kunden en rolig 

miljö att handla i. I butiken tillagar de ofta mat som gör att kunden får en smakupplevelse 

genom sitt besök och på det sättet marknadsför de sig själva.

4.2.4 GRANDPA – MARTIN SUNDBERG
Grandpa är en konceptbutik som säljer främst kläder och inredning. Butiken öppnades 2003 

av stockholmaren Martin Sundberg och hans två vänner. Idag har Grandpa två butiker i 

Stockholm och en butik i Göteborg. Innan de startade Grandpa hade de tre vännerna arbetat 

tillsammans med events, turism och resor. Det var genom deras gemensamma resintresse som 

idén till Grandpa uppkom. När de var ute och reste runt i världen hittade de många spännande 
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och roliga butiker och koncept som hade ett helt annat upplägg än vad som fanns i Stockholm. 

I Stockholm upplevde de att de flesta butiker var väldigt strukturerade, uppdelade och 

pretentiösa. Skulle man köpa klockor fanns urmakaren, en cykel fanns cykelbutiken, möbler i 

möbelbutiker, kläder då gick man till en klädesbutik. Det  fanns ingen butik som mixade de 

olika områdena. Observationen på Grandpa, Fridhemsplan, visade att inredningen i butiken 

består av en mix av retromöbler och modern inredning. Inredningen påminner om ett äldre 

hotell genom bruna kulörer och röd sammet. Butiken är fylld av kläder och inredningsartiklar 

som smälter in och ger ett enhetligt intryck. I bakgrunden spelas en blandning av musik och 

all personal i butiken ger ett varmt välkomnade. 

Sinnesstrategi  

Martin Sundberg berättar att de ville öppna en butik som var annorlunda och hade mixen av 

allt från inredning till kläder. De ville ha en butik som kändes ”cool” men samtidigt ödmjuk. 

Butiken skulle främst inkludera snarare än exkludera människor, de hade tidigare upplevt att 

vissa "finare" butiker i Stockholm exkluderade många. På Grandpa ville de istället  skapa en 

butik där känslan skulle vara varm och välkomnande.  

Grandpa ville inte att butiken skulle byggas på andras varumärken, därför  skulle det inte 

finnas en massa logotyper och skyltmaterial från andra varumärken. De ville hellre skapa en 

"hemma hos” känsla, utan synliga varumärken. När de väljer vilka varumärken som skall 

finnas på Grandpa är det varumärken de själva gillar och kan stå för. Sundberg påpekar att 

självklart påverkar även kundernas efterfrågan valen i vad som tas in och säljs. Det  skall 

finnas en balans mellan vad som är populärt, modernt och retro i butiken. Namnet på butiken 

kom till för att en av grundarna Anders alltid kallades för farfar. Anders hade en rolig farfar 

och därav föddes namnet Grandpa till butiken. De kände själva till en början att butiken kunde 

kännas lite väl mycket retro, därför var det  viktigt för dem att få in en mix av gammalt och 

nytt. 

 

Grandpa vid Fridhemsplan har ett café som drivs av ett franskt par, vilket Sundberg påpekar 

gör butiken ännu mer unik. Caféet bidrar och är ytterligare ett led i att ge en ”hemma hos 

“känsla genom att man kan sitta och hänga med sina kompisar över en kaffe eller äta lunch. 

Tanken bakom inredningen är olika i de tre butikerna men det gemensamma är att de skall 
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vara unika och att det finns en röd tråd emellan dem. Butiken vid Fridhemsplan är inredd som 

ett medelklasshotell vid Franska Rivieran på 70-talet. Tanken bakom Grandpa på Söder är att 

inredningen skall ge känslan av en mjölkbutik från 60-talet, med lite ljusare kallare toner. I 

Göteborg, den senast öppnade butiken, där vill de förmedla en känsla av att man är hemma 

hos Skrotnisse och Professor Baltasar. 

 

Hos Grandpa spelas sådan musik de själva kan stå för. Sundberg påpekar även att deras 

personal är väldigt kreativ och det  är främst de som väljer blandningen. Även här är det 

viktigt att inte exkludera utan de spelar allt från opera till technomusik. 

Upplevelse

Det viktiga för dem på Grandpa är att skapa en helhetsupplevelse som genomsyrar denna 

”hemma hos” känslan, allt från det estetiska, till musiken och personalens bemötande. 

Personalens bemötande anser de vara en otroligt viktig del i deras koncept, bemötandet skall 

vara välkomnande, opretentiöst och inte snobbigt. Kunden skall få ett avslappnat bemötande 

såväl av personalen som av inredningen. Det skall kännas som man kommer hem till en 

kompis och ”hänger”. De vill att de tre butikerna skall vara unika, och vara en upplevelse för 

kunden. Samtidigt skall det  finnas en röd tråd mellan dem och kunden skall veta att det  är en 

Grandpa butik de besöker. Känslan de vill förmedla när man kommer in i en Grandpa butik är 

att  man skall bli glad och känna sig sedd av personalen men inte på något jobbigt sätt tillägger 

Sundberg. 

 

När Grandpa öppnade sin första butik, på Söder, var området inte utvecklat. De tyckte därför 

att  det var viktigt att  förbättra området och göra det mer levande. För några år sedan blev 

SOFO, South of Folkungagatan, ett erkänt namn för området där Grandpa ligger i och genom 

det fick de mer uppmärksamhet. På Grandpa tyckte de att det var viktigt att trycka på att de 

var en del i detta område och vad det stod för. Grandpa är numera med i SOFO 

företagsförening. Detta har lett till att  de har en gågata utanför butiken, och kan därför ha 

sittplatser och kläder utanför butiken. Vilket  även detta är en viktig del i känslan för att 

området ska kännas levande påpekar Sundberg. Tillsammans har de gemensamma aktiviteter 

med sina grannbutiker, Tjallamalla och Lisa Larsson, som Sundberg inte vill se som 
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konkurrenter utan snarare som samarbetspartners. De har tillsammans ett gemensamt intresse 

i att locka folk till området, vilket de gör genom gemensamma aktiviteter såsom kvällsöppet.

Mervärde

Sundberg påpekar att det är helhetskonceptet som är det avgörande för Grandpa. När de 

utformar en butik är det en ”hemma hos” känsla de vill förmedla från första stund kunden 

kommer in. De vill som Sundberg tidigare nämnt hellre inkludera än exkludera någon och vill 

att  alla skall känna sig välkomna och hemma i butiken. Samtidigt  vänder de sig till en 

målgrupp som är design och modeintresserade, genom att de handlar på Grandpa blir det en 

del i deras livsstil. Utöver själva butiken är Grandpa involverade i andra typer av projekt 

såsom events och fester. 

Ifall de har planer på att expandera menar Sundberg att det är viktigt att sköta om det man har. 

De är impulsiva och skulle gärna se att det i framtiden finns en Grandpa butik i Paris eller 

Berlin. Det är dock inget som de har några planer på för tillfället utan det viktigast är att  rå om 

de butiker och kunder de har just nu. 

Kommunicera ett budskap

Vid frågan om vilka deras målgrupp är påpekar Sundberg att de vill vara inkluderande och 

inte exkludera någon, alla skall känna sig välkomna och kunna hitta något. Som tidigare 

berörts av Sundberg vill de kommunicera en ”hemma hos” känsla till sina kunder. 

Åldersmässigt är målgruppen mycket bred. Samtidigt riktar de sig till en relativt kritisk 

målgrupp som är design och modeintresserade och är öppna för nya saker. Grandpa 

annonserar aldrig, utan når ut till sin målgrupp genom att bygga upp en relation till dem 

genom exempelvis fester och olika events. De har även events med vissa av varumärkena de 

säljer i butiken. Grundarna har även själva startat en egen kör, Grandpa Choir Boys. Det är en 

manskör bestående av kunder, kompisar och leverantörer. De uppträder bland annat på 

klubbinvigningar, mässor och fester. Grandpa marknadsförs bland annat via Internet, bloggar 

och word of mouth. På deras hemsida Grandpa.se finns tävlingar man kan medverka i och på 

hemsidan kan man bli medlem. 
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De samarbetar gärna med andra företag men väljer noga ut vilka de vill förknippas med. 

Exempelvis skulle de tacka nej till ett samarbete med herrmagasinet Slitz medan de skulle 

tacka ja till ett samarbete med Dramaten.

4.2.5 ODEUR – PETTER HOLLSTRÖM
Vår intervju med Petter Hollström på Kulturhuset i Stockholm började med att han 

uppmärksammade doften av det te vi drack. 

 

"Åhh det doftar något särskilt... jag känner igen den från när jag var liten och satt i soffan 

hos grannen i Umeå och åt en halstablett som var gul och smakade citrus..." 

 

Odeur är ett svenskt klädvarumärke som grundades av Petter Hollström år 2006 och integrerar 

doft i sitt varumärke. Idag frilansar även Petter Hollström som art director och designer åt 

designbyrån Ohlsonsmith. Under hösten 2010 kommer Odeurs åttonde kollektion, varje 

kollektion består av cirka 30 plagg. De två senaste kollektionerna har visats på Stockholm 

Fashion week. Kollektionerna utgår i grunden från rena, enkla bas plagg och det som skiljer 

Odeur från andra märken är detaljerna. För att få en uppfattning om hur Odeurs kläder ser ut 

och doftar besöktes Odeurs enda återförsäljare i Stockholm som är Plezuro på 

Rörstrandsgatan, vid Sankt Eriksplan. De hade enbart ett fåtal plagg från Odeurs senaste 

kollektion, dessa bestod av ett par shorts, några T-shirts och tröjor. Plaggens färgskala var i 

grå, svart och vitt, med enkla detaljer. Det kändes ingen märkbar doft från kläderna.  

 

Sinnesstrategi  

Odeur startade som Hollströms examensarbete i grafisk design på Berghs school of 

communication i Stockholm år 2006. När han började utveckla idéer till sitt  examensarbete 

visste han att han ville skapa något nytt, genom inte bara ett  visuellt varumärke. Viktigast  med 

utvecklingen av Odeur är att det ska finns en röd tråd i allt som produceras. 

 

Hollström upplevde under sin tid på Berghs school of communication att begreppet design 

handlade mycket om logotyp, formintensivitet  och varumärken.  Han såg själv design som 

något mer subjektivt och mer som en upplevelse kopplat till sinnena. Det  var här idén uppkom 

till att han ville skapa något som inte enbart kommunicerar med det visuella. 
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Hollström började experimentera med olika papperskvaliteter som sedan blev tygkvaliteter för 

att  hitta den rätta taktila känslan. Han började med hjälp av kläddesignern Anna Lidström 

designa upp en klädkollektion. För att få en mer emotionell känsla i kläderna lade Holmström 

till en doft i plaggen. Hollström menar genom att lägga in doft kan man bygga ett starkare 

varumärke. En svag doft tvättas in i plaggen, för att doften skall komma fram måste man 

använda plaggen och röra sig i dem. 

Under examensutställningen på Berghs school of communication förstärktes doften i plaggen 

genom att fästa doftlappar, hang-tags, på kläderna. En kvinna kom fram och sa att  det inte 

doftade bra, vilket Hollström trots kritiken blev glad över eftersom det visade på att doften 

hade triggat fram en reaktion. En reaktion som förmodligen inte hade inträffat om det  enbart 

hade funnits doftfria kläder i rummet. Petter Hollström berättar att det enda varumärke som 

idag har patent på en doft är ett företag som tillverkar tennisbollar, de har en doft av "fresh 

cutt grass" i bollarna. 

 

På frågan om hur doften uppkom berättar Petter Hollström att han tog fram doften genom ett 

samarbete med doftkonsulenten Christina Gotzl. De ledord Hollström presenterade för Gotzl 

om vad han ville att varumärket skulle symbolisera var androgynt, kallt, svalt, kamouflage 

och kontrast. Doften idag beskriver Hollström som fräsch, ren, modern och androgyn. Hollström 

har även sneglat på 80-tals siluetten med bredare axlar och smalare nedtill, vilket resulterade i 

en triangelliknande grafisksymbol. Hollström utgår ifrån vad han kallar "fem senses vid ett 

möte mellan två personer" när han vill belysa betydelsen av sinnena. Det första som sker är att 

du ser, sedan att du lyssnar vad den andra säger, tredje steget kan vara att man tar i den andra, 

sedan lutar man sig närmare personen för att känna dens doft, det sista steget är att man 

smakar på varandra genom exempelvis en kyss. Hollström menar att dessa fem steg även kan 

appliceras på kläder.  Desto fler nivåer i "fem senses vid ett  möte mellan två personer" du får 

ta del av mer intimare blir det. För att  komma fram till den rätta doften av Odeur fick han lära 

sig mycket om vetenskapen bakom dofter. Under intervjun visade Holmström en presentation 

om hur en doft är uppbyggd, att det finns olika "noter" och att en doft kan beskrivas som en 

triangel: basnoter (trä, mörka, tunga dofter), mellannoter (fruktiga, söta dofter) och toppnoter 

(citrus, "lättare" dofter). Det är i dessa toppnoter som Odeurs doft befinner sig. Odeurs 

43



grafiska triangelformade symbol är baserad på denna ”dofttriangel”, samt den triangelformade 

siluett kläderna designas utefter. 

 

Hollström menar att det  finns mer i storyn Odeur än det gör i andra varumärken, eftersom 

Odeur bygger in fler sinnen och element i sitt varumärke vilket bidrar till en starkare bild. 

Petter Hollström anser att fler företag borde satsa på detta, då han anser att det har stor 

betydelse ifall man vill bygga upp ett starkt varumärke. 

Vid slututställningen på Berghs school of communication fick Hollström in pengar via 

sponsring och kunde då ha doft även i broschyrer och annat Odeurmaterial. Detta är extremt 

kostsamt och går inte att ha för tillfället, men detta ser gärna Hollström en vidareutveckling  

på inför framtiden. 

Upplevelse

Det är komplicerat att beskriva dofter, du kan känna att det doftar men ha svårt  att  sätta ord på 

exakt hur något doftar. Genom att lägga till doft i ett plagg anser Hollström att det berör mer 

än om det enbart är något du ser eller kan känna på. På frågan om hur han ser på vad som 

händer om en person gillar kläderna men inte doften menar Hollström att de som tar till sig 

kläderna, tar till sig hela konceptet och gillar det starkt. Odeur strävar inte efter att vara ett 

"rätt  trend" varumärke, det viktigaste är att skaffa och behålla lojala kunder. Syftet med Odeur 

är inte att tilltala massan utan målgruppen utgår ifrån avantgardevärlden som vänder sig 

främst till dem som vågar klä sig annorlunda. 

Hollström har tillsammans med en återförsäljare i Örebro byggt upp en Odeurmodul i butiken 

för att skapa en ännu starkare upplevelse kring varumärket. I framtiden vill han öppna egna 

butiker som alla skall ha en svag doft av Odeur, för att skapa en helhetsupplevelse. 

Mervärde

Hollström menar att Odeur består av ett  helhetskoncept. Genom att  integrera flera sinnen 

såsom doft tillför man något mer och stärker därmed varumärket. Eftersom doften successivt 

kommer fram i och med att man bär plagget får man en starkare känsla för plagget, vilket gör 

att relationen mellan varumärket och användaren blir starkare och kommer varandra närmare. 
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Hollström är inte orolig för de som eventuellt inte skulle gilla doften, eftersom gillar man 

kläderna tar man till sig hela konceptet. Doften anser Hollström göra att helhetsupplevelsen 

av Odeur förstärks.  

Idag säljs Odeur på 16 platser i Sverige, varav endast  i en butik i Stockholm för tillfället. 

Främsta fokusen idag och i framtiden är att få mer ekonomi i plaggen. Inom ett  till två år ser 

Hollström att Odeur har öppnat en egen butik i Sverige och inom fem år skall den första 

internationella butiken ha öppnats. Butikerna kommer förmodligen ha en svag doft av Odeur, 

allt för helhetsupplevelsen. 

Kommunicera ett budskap

Logotypen visas aldrig och Odeur marknadsför aldrig att deras kläder doftar. Tanken är att 

man skall bära kläderna och genom det komma plaggen närmare på grund av doften. Enda 

gången de själva går ut med att deras plagg doftar är i pressreleaser, eftersom de inte vill att 

det enbart skall kännas som ett "PR-jippo" att de använder doft. Odeurs budskap har spridits 

mycket i bloggar, där det framgår att de har doft i plaggen. 

För att undvika att doften blir för påtaglig anser Hollström att det är viktigt att veta och att  ha 

en känsla för när man skall hålla tillbaka med doften för att det inte ska blir för mycket. 

Eftersom de har tvättat in doften i kläderna är tanken att doften skall anas när man kommer 

närmare plagget men absolut inte stinka. En unisexdoft  används för att plaggen skall passa 

båda könen. Hollström har aldrig tidigare hört talas om klädvarumärken som byggt in doft i 

sina plagg, utan bara om det varit i reklamsyften. 

4.2.6 UNIFORMS OF THE DEDICATED – FREDRIK WIKHOLM
Uniforms for the dedicated som fenomen och idé började ta form redan 2001 men etablerades 

som varumärke och designkollektiv först 2007. Varumärket är byggt av individer med 

varierande bakgrund och uttryck som exempelvis musiker, illustratörer, designers och 

konceptutvecklare. Tillsammans formar och skapar de kontinuerligt mode, konst, musik och 

film. 

”Uniforms for the dedicateds syfte är att samla en bred repertoar av artistiska uttryck under delad 

organisation och varumärke.” 
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Vid köp av ett plagg från Uniforms for the dedicated idag medföljer specialkomponerad 

musik via ett USB-minne.85  Fredrik Wikholm är sälj och PR-chef på Uniforms for the 

dedicated. Vid besök hos återförsäljaren Grandpa hade de ett flertal plagg från Uniforms for 

the dedicateds senaste kollektion, såsom jackor, tröjor, t-shirts, byxor. Vid prislappen på 

samtliga plagg hängde en lapp  som vid köp av plagget ger personen tillgång till Uniforms for 

the dedicateds musik. 

Sinnesstrategi  

De flesta av dem som arbetar med Uniforms for the dedicated har varit verksamma med 

musik på olika nivåer, från dj på hobbynivå till etablerad producent, därmed har musiken varit 

en central del från början. Fredrik Wikholm menar att de givetvis är medvetna om vilken stark 

effekt musik har på en stor del av den potentiella målgruppen. Även ur ett affärsperspektiv 

kändes det naturligt att  använda musik integrerat i plaggen menar Wikholm.  Det är en 

kombination av emotioner och affärskänsla som gjort det givet att producera egen musik för 

att sedan kombinera med kläder, film och konst. 

Vid skapandet av en ny kollektion börjar en grupp ta fram ett koncept för kollektionen, runt 

vilken det skall ingå mode, musik, film, foto och konst. Utifrån det  tas sedan riktlinjerna fram 

för hur kollektionen i stort skall se ut. Därefter börjar de undersöka material och kvalitéer i 

olika produktionsländer samtidigt som designers ritar alla plaggen från början. Parallellt med 

detta skapar konstnärerna illustrationer som skall vara med i kollektionen och bygger en miljö 

som Uniforms for the dedicated kan fota och filma i. Det  blir oftast också en konstinstallation 

tillhörande varje kollektion. 

De har inte alltid haft musik i kläderna, utan musiken blev en del Uniforms for the dedicated 

2009 med kollektion Sound Effects. Kollektionen byggde på de känslor som uppstår till ljudet 

av musik och hur fullkomligt dynamiskt musiklyssnande är och att samma melodi kan 

framkalla olika känslor för människor. 

Det är två medlemmar ur kollektivet, Jonas Rathsman och Nils Krogh, som är 

musikproducenter och avgör helt hur musiken kommer att låta, beskriver Fredrik Wikholm . 
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Senast producerade Uniforms for the Dedicated en singel med gästsång. Hösten 2009 var det 

bandet Ram di Dam och nu våren 2010 var det sångerskan Adiam Dymott, till vilken de 

släpper ett remixpaket för att ”soundet” skall bli brett och dynamiskt. 

För Uniforms for the dedicated är musik och ljud de starkaste kreativa uttrycken och en 

fantastisk konstform menar Wikholm. Musik tilltalar många människor och bär på en historia 

som är förtrollande. Om man tittar tillbaka i tiden har musiken alltid haft en central roll, 

uttrycker Wikholm. 

Syn, ljud och känsel är förstås de givna och självklara sinnena och är de sinnena Uniforms for 

the dedicated jobbat med hitintills. Wikholm kan nästan garantera att fler sinnen kommer 

aktiveras via Uniforms for the dedicated i framtiden. Kollektivet Uniforms for the dedicated 

är brett  och många har olika bakgrunder därmed finns det garanterat en möjlighet att  flera 

sinnen kan stimuleras. Framförallt menar Wikholm att det finns möjligheter för att bredda 

uttrycken och stimulansområdena. Det är dock en långsiktig process och ett kontinuerligt 

arbete att skapa Uniforms for the dedicated, det tar tid och måste få göra det menar Wikholm 

och en vacker dag är det dags för ett nytt sinne att stimuleras.

Upplevelse 

Fredrik Wikholm menar att kontinuerligt bli bättre och leverera starkare produkter och 

fortsätta överraska är sätt som de vill fortsätta att  tillfredställa kunden på. I framtiden vill 

de  bredda varumärket på ett naturligt sätt som känns Uniforms for the dedicated men 

framförallt vara inbjudande och kännas som att de finns för allas skull. 

Varumärket Uniforms for the dedicated är en sammansättning av kontraster och 

arbetsmodellen är det mest konkreta i deras kommunikation. Uniforms for the dedicated 

skapar och genom det existerar de. Viktigt för dem är även att vara inbjudande, välkomnande 

och på inget sätt ta dem själva på för stort allvar. Wikholm menar på att de vill ha noll distans 

mellan de som verkar inom kollektivet och personer som på ett eller annat sätt konsumerar de 

produkter som Uniforms for the dedicated sätter på marknaden. När de startade myntade de 

ganska direkt uttrycket "seriöst vuxenbus" och det  är en paroll de försöker leva efter. 

Varumärket Uniforms for the dedicated vill de upplevas som brett, kreativt och artistiskt men 
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samtidigt funktionellt och framförallt ödmjukt, inbjudande och välkomnande.

Fredrik Wikholm hoppas på att de anses särskilja sig från många andra, det vore annars illa 

med tanke på hur hårt de jobbar för att göra sin egen sak. Det viktigaste för Uniforms for the 

dedicated är att bygga ett varumärkeshus där musiken, konsten, filmen och modet lyfter 

varandra i synergi och därmed stärker varumärket i kundernas medvetande. Uniforms for the 

dedicated försöker att inte titta på andras skapande och tycker det är svårt  att  peka ut specifika 

konkurrenter, Fredrik Wikholm uttrycker sig; 

”Vi simmar vår väg till en egen liten blå ocean av ledigt utrymme på marknaden.” 

Mervärde

Uniforms for the dedicated är medvetna om att musik är en viktig del i vardagen för många, 

vilket även bidrar till identitets och livsstilsskapande. Då de som arbetar med varumärket 

sedan länge sysslat med musik kändes det naturligt att integrera egen producerad musik med 

kläderna menar Wikholm. När en ny kollektion skapas börjar de med att ta fram ett koncept 

kring vad de vill att kollektionen skall utrycka. Vilket oftast består av mode, musik, film, foto 

och konst  för att  skapa ett helhetskoncept. De ser att allt från producering av musik till 

utställningar bidrar till att skapa ett starkare intresse från konsumenten. För Uniforms for the 

dedicated är det viktigt att vara inbjudande och välkomnande på ett sätt som gör att  det inte 

skall finnas någon distans mellan de som arbetar med varumärket och konsumenten. Det allra 

viktigaste när de bygger sitt varumärke är att mode, musik, film och konst skall lyfta varandra 

och bidra till en starkare etablering i kundens medvetande. 

Kommunicera ett budskap

Genom att Uniforms for the dedicated skapar kvalitativa produkter och produktioner desto 

mer utrymme får de i människors medvetande påpekar Wikholm. Nu finns deras kollektioner 

att  köpa på exempelvis Nordiska kompaniet och Grandpa samt i en mängd butiker världen 

över. Den största marknaden är Sverige, Norge, England och Japan. Idag kan man lyssna på 

deras senaste singel på Sveriges Radio P3 och Spotify eller beskåda deras senaste musikvideo 

på Youtube. Under våren 2010 fanns även möjligheten att titta på deras konstinstallation på 

Restaurant Riche i Stockholm. De har varit omskrivna i en mängd olika bloggar och media på 
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internet världen över. I slutet av maj gör de även en utställning om mänskliga rättigheter på 

Berghs school of communication i Stockholm tillsammans med en examensstudent. Allt  ovan 

ger synergieffekter som leder till varumärkesetablering, intresse från slutkonsument och press 

menar Fredrik Wikholm.
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
I nedanstående avsnitt tillämpas den teoretiska referensramen på studiens insamlade empiri. 

Avsnittet har teorierna och modellerna som utgångspunkt, för att sedan komplettera med 

tidigare forskning. Tidigare forskning, teorier och modeller appliceras på empirin för att ge 

studien en högre tillförlitlighet. Analysen och tolkningen redovisas genom de teman som 

presenterades i empirin.

5.1 SINNESSTRATEGI
Enligt Hultén m.fl. kan företag använda sig av olika sinnesstrategier för att skapa en image 

som kopplar samman kundernas identitet, personlighet och livsstil. Genom att använda sig av 

dessa strategier kan företag bemöta sina kunder på ett mer djupt och personligt plan. 

Lindstrom menar för att  skapa en emotionell kontakt med kunden spelar sinnena en avgörande 

roll. 

För Armémuseum och Tekniska museet är sinnena en viktig del av utställningarna. Som 

nämns i teoriavsnittet är synen det mest kraftfulla sinnet, vilket är ett av de främsta sinnena de 

två museerna arbetar med. I intervjun med Tina Nordborg, Armémuseum, framgår det att hon 

arbetat en del med att framkalla speciella dofter, för att förstärka en viss miljö. Nordborg 

skulle gärna vilja arbeta mer med luktsinnet och använda starkare dofter i de olika rummen, 

men påpekar även att det inte får bli stötande för besökaren. Detta stämmer överens med 

Doktor Wen Lis undersökning, Scents and sensitivity, som visar att personer blir på sämre 

humör av att utsättas för illaluktande dofter. Vid uppbyggandet av utställningen om Raul 

Wallenberg ville de skapa ett rum där alla sinnen stimulerades för att  ge besökaren en 

helhetsupplevelse. Nordberg påpekar att det kan räcka med att ett sinne stimuleras för att 

fantasier skall väckas och genom det stimuleras resten av våra sinnen. I artikeln The museum 

environment and the visitor experience påpekar Goulding att det bör ingå en viss tolkning vid 

ett museum besök för att engagera besökaren mer. Tolkningen gör det möjligt för besökaren 

att kreativt fantisera. Genom fantasin skapar besökaren själv en sammanhängande historia, 

vilket gör att det kan räcka med att  stimulera ett sinne för att  resten av våra sinnen skall 

stimuleras. En viktig del på Tekniska Museet är att besökaren själv får integreras i 
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utställningen genom att se, känna och delta i olika experiment. På Tekniska museet finns det 

en 4D biograf, Cino4, som är en multisensorisk biograf där samtliga sinnen stimuleras. 

På Cajsa Warg spelar de klassisk musik för att kunden skall känna sig avslappnad när den 

handlar. Dubé och Morin menar att bakgrundsmusik ger ett positivt intryck för kundens 

upplevelse av en butiks servicelandskap. Cajsa Warg använder naturmaterial för att skapa en 

harmonisk och trygg miljö. Färgen orange används i inredningen för att reta aptiten. 

Ljussättning anser de även vara ett viktigt inslag i butiksutformningen. För att stimulera smak 

och doftsinnet lagar de mat i butiken, vilket kunderna får ta del av genom smakprover. I 

strategin för smaksinnet från Sinnesmarknadsföring- en modell menar Hultén m.fl. att företag 

kan skapa en interaktion med sina kunder genom att bjuda dem på mat och dryck, vilket ger 

en sinnesupplevelse. 

Grandpas tydligaste strategi är att de vill förmedla en ”hemma hos” känsla, vilket de gör 

främst via visualisering. Hultén m.fl. menar att visualisering som strategi hjälper till att 

utveckla en image för företaget, vilket leder till en sinnesupplevelse för kunden. Miljön 

bygger på att inte exkluderar någon utan att alla skall känna sig välkomna. I artikeln Creative 

space: design and the retail environment beskriver Kent att konsumenter söker efter en mer 

personlig shoppingupplevelse som är minnesvärd och engagerar deras sinnen. På Grandpa vill 

de att  butikerna skall vara unika och därigenom skapa en upplevelse för kunden. Inredningen 

och bemötandet skall vara varmt och välkomnande. Den musik som spelas i butiken skall inte 

utesluta någon och spelar därför allt från opera till technomusik. Hultén m.fl. menar bland 

annat att färg, design och musik bidrar till att attrahera sinnena som i sin tur bidrar till en 

positiv sinnesupplevelsen, vilket är något Grandpa jobbat mycket med när de byggt upp sitt 

koncept.

Samtidigt som Grandpa vill att varje butik skall vara unik vill de att det skall finnas en röd 

tråd emellan dem, som gör att  besökaren känner att det är en Grandpa butik de besöker. 

Hultén m.fl. påpekar att när en sinnesupplevelse skapas är det viktigt att ett  enhetligt budskap 

förmedlas som stämmer överens med företagets kärnfördelar.   

Den främsta sinnesstrategin Odeur använder är strategi för luktsinnet. Doft integrerades i 
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kläderna för att Petter Hollström ville att användaren skulle få en mer emotionell känsla för 

plagget. Lindstrom menar i artikeln Broad sensory brandning att ju fler sinnen företag 

involverar i sin produkt desto starkare blir det de vill kommunicera, samt att sinnena är 

viktiga för att skapa en emotionell kontakt med kunden. Odeur använder sig av en citrusdoft, 

på grund av att dessa uppfattas som ”lättare” dofter. Doktor Wen Lis undersökning visar att 

personer som utsätts för en fräsch citrusdoft blir på bättre humör än de som utsätts för en 

unken doft. 

Hultén m.fl. ger exempel på långsiktiga marknadsföringsaktiviteter såsom att  doft kan 

integreras och få en avgörande roll i varumärkets identitet. Denna form av långsiktig 

marknadsföringsaktivitet har anammats i Odeurs fall då Hollström påpekar att doft integrerats 

för att stärka varumärket. 

Att koppla ihop musik med kläder är en strategi för ljudsinnet som Uniforms for the dedicated 

använt sig av på senare tid. Fredrik Wikholm påpekar att de är medvetna om att musik har en 

stark effekt på deras målgrupp samt bidrar till identitets och livsstilsskapande. Hultén m.fl. 

menar att  musik ofta används av människor för att gestalta sin identitet. Uniforms for the 

dedicated tyckte det var intressant att se hur människors känslor påverkas olika beroende på 

musik. Lindstrom anser att ljud påverkar våra känslor och är ett starkt  verktyg när det kommer 

till att bygga ett varumärke. I framtiden är Uniforms for the dedicated villiga att integrera fler 

sinnen i sitt varumärke, då de består av en bred sammansättning människor verksamma inom 

olika områden har de kapaciteten att involvera fler sinnen. Genom att involvera fler sinnen 

menar Lindstrom att budskapet blir starkare. 

5.2 UPPLEVELSE
Schmitt menar i artikeln Experiential marketing att företag idag vill skapa en upplevelse för 

sina kunder. Konsumenter vill ha produkter, kommunikation och marknadsföringskampanjer 

som ger upphov till känslor och stimulerar deras sinnen. I artikeln tar Schmitt upp  en modell 

Experiential marketing (upplevelsebaserad marknadsföring) som tar upp: kundupplevelsen, 

fokus på konsumtion som en helhetsupplevelse, konsumenter är som rationella och 

emotionella djur samt metoder och verktyg som är mångfacetterande. Den upplevelsebaserade 
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marknadsföringen skiljer sig från den traditionella marknadsföringen vilket har fokus på 

funktion och fördelar och ser konsumenten som en rationell beslutstagare. 

Museum vill ge besökarna en upplevelse och bygger därför upp miljöer som illustrerar olika 

händelser. En upplevelse är ett  individuellt tillstånd menar Mossberg och poängterar att 

kunden respektive besökaren är med själv och skapar den positiva upplevelsen. Tina 

Nordborg på Armémuseum påpekar att dofter är av stor betydelse vid utställningar eftersom 

den väcker liv till fantasier, och genom att fantasier väcks skapas upplevelsen. Nordborg 

fortsätter och påstår att genom att stimulera sinnena skapas fantasier och därmed en 

upplevelse. Det kan räcka med att  ett sinne blir stimulerat för att fantasier skall väckas och 

skapa en upplevelse enligt Nordborg. Holbrook och Hirschman menar att 

konsumtionshandlingar uppstår på grund av de känslor som de ger. Konserter och 

konstutställningar är konsumtionsprodukter som påverkar hur konsumenten känner sig.  

Konsumtion kan ses som ett flöde av fantasier, känslor och att ha roligt. 

En kundupplevelse uppstår när man får genomgå eller leva genom saker, vilket är något man 

får göra på Armémuseum. Verklighetstrogna miljöer är uppbyggda och sinnena stimuleras 

främst av ljud och visualisering. Vid uppbyggandet  av utställningen om Raul Wallenberg ville 

de stimulera alla sinnen och genom det ge besökarna en helhetsupplevelse. De utställningar 

som Mariana Back från Tekniska museet väljer att berätta om under intervjun har haft ett 

helhetsperspektiv när det gäller att bygga upp en upplevelse. Besökarna har varit med och 

integrerats i utställningen från början till slut. Vilket besökarna var positiva till då de kände att 

de hade fått vara med om en riktig upplevelse. Mossberg menar att göra besökaren engagerad 

i upplevelsen ger även ett emotionellt värde och att integrera besökarna gör att  upplevelsen 

blir starkare. Schmitt  belyser att upplevelser ger sensoriska och emotionella värdena, vilket 

museerna arbetar med att skapa för besökaren. 

Holbrook och Hirschman belyser att  konsumtion idag har fått en upplevelsebaserad 

uppfattning och att den skall väcka önskvärda känslor eller stämningar. I utställningen om 

Harry Martinssons epos förstärktes upplevelsen genom dramainslag och musik, även den 

uppbyggda miljön bidrog till skapandet av helhetsupplevelsen. Både Armémuseum och 
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Tekniska museet använder sig av en bakgrundshistoria när de bygger upp en utställning för att 

ge miljön mer liv. 

På Cajsa Warg handlar det om att ge inspiration och genom det skapa en upplevelse. Material 

och butiksmiljön är viktig för helhetsupplevelsen påpekar Johan Andersson. Tony Kent menar 

i artikeln Creative space: design and the retail environment att användningen av olika 

sensoriska faktorer i butik såsom musik, dofter, olika texturer och ytor, belysning och att 

skapa unika miljöer i butiker har fått  en ökad fokus. Konsumenter letar även efter en mer 

personlig shoppingupplevelse som är minnesvärd och engagerar deras sinnen. Att skapa en 

upplevelse ger nya möjligheter för kreativitet  men fungerar även som en viktig värdeskiljande 

aspekt anser Kent. På Cajsa Warg spelar de musik som skall ge ett avslappnat intryck och 

inredningen ska förmedla en känsla av naturlighet, värme och trygghet. Dofterna i butiken är 

naturliga och kommer från kryddor eller när mat lagas i butiken. Andersson påpekar dock att 

försöka tilltala känslor är något väldigt subjektivt. Schmitt menar att det upplevelsebaserade 

perspektivet ser konsumtion som ett personligt tillstånd med olika symboliska betydelser. 

Martin Sundberg på Grandpa berättar att det var viktigt för dem att skapa en 

helhetsupplevelse där de hade ett tydligt koncept och ville ge en “hemma hos” känsla. 

Grandpa butikerna skall vara unika och ge ett avslappnat intryck genom personalen, 

inredningen och musiken. Butiken på Fridhemsplan i Stockholm har ett  café som ligger i 

lokalen och detta menar Sundberg bättrar på “hemma hos” känslan som leder till 

helhetsupplevelsen. De har skapat och byggt upp området runt Grandpa butiken på Söder i 

Stockholm och detta bidrar till att även konsumtionen ses som en upplevelse. De anordnar 

olika events och fester för att skapa en bättre relation till sina kunder. Schmitt påpekar att det 

handlar om att  ge en helhetsupplevelse, inte bara att sälja en produkt utan vad man kan göra 

utöver för att öka upplevelsen innan konsumtionen. Schmitt menar att det kunder vill ha är 

produkter, kommunikation och marknadsföringskampanjer som väcker deras känslor, rör vid 

deras hjärtan, och stimulerar deras sinnen. Kunderna vill även kunna relatera till produkterna, 

kommunikationen och marknadsföringskampanjerna för att kunna införa dem i sin livsstil 

samt att  dessa måste kunna leverera en kundupplevelse. Sundberg påpekar att genom att deras 

målgrupp handlar på Grandpa blir det en del av deras livsstil. 
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Petter Hollström vill skapa en enhetlig upplevelse kring varumärket och har fått bygga upp en 

Odeurmodul hos en återförsäljare i Örebro. I framtiden vill han öppna en egen butik som har 

en svag doft av Odeur för att  stärka helhetsupplevelsen, precis som på Grandpa där man vill 

ge konsumenterna en helhetsupplevelse. Schmitt poängterar att det handlar om att ge 

konsumenten en helhetsupplevelse, inte bara att sälja en produkt  utan vad man kan göra 

utöver för att öka upplevelsen innan konsumtion. 

Hollström såg design som något subjektivt i början av sitt  arbete med Odeur, på Berghs 

school of communication handlade design mer om logotyp och varumärken. Hollström ville 

skapa något som gav en upplevelse och som var kopplat till sinnena, där man inte bara 

kommunicerade till det visuella. Mossberg menar att upplevelser som ger värde och 

tillfredställelse är något som människor eftersträvar alltmer, att använda stimuli genom de 

mänskliga sinnena skapar positiva reaktioner. Genom att lägga till doft kan man bygga ett 

starkare varumärke som bidrar till en mer enhetlig bild av varumärket menar Hollström. 

Genom att lägga till doft  i ett plagg anser Hollström att det berör mer än om det enbart är 

något du ser eller kan känna på. I frågan om hur han ser på vad som händer om en person 

gillar kläderna men inte doften menar Hollström att de som tar till sig kläderna, tar till sig hela 

konceptet och gillar det starkt. 

Uniforms for the dedicated skapar en upplevelse för sina kunder genom att integrera musik i 

plaggen. Musik har en stark påverkan på människor och Fredrik Wikholm berättar att ur ett 

affärsperspektiv kändes det naturligt att integrera musik. Det är en kombination av emotioner 

och affärskänsla som gjorde det givet för Uniforms for the dedicated att producera egen musik 

för att sedan kombinera det med kläder, film och konst menar Wikholm. Lindstrom 

poängterar att ljud påverkar våra känslor och är därmed emotionellt  ett mycket starkt verktyg 

för varumärkesbyggande. Wikholm tycker det är intressant att  samma melodi kan väcka olika 

känslor för människor. Uniforms for the dedicated vill att varumärket skall upplevas som 

brett, kreativt och artistiskt men samtidigt funktionellt och framförallt ödmjukt, inbjudande 

och välkomnande. Upplevelser ger sensoriska och emotionella värden som ersätter de 

funktionella egenskaperna menar Schmitt, och att konsumenter söker idag efter produkter som 

stimulerar deras sinnen. 
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5.3 MERVÄRDE 
Modellen Den kundupplevda värdehierarkin utgår från fem värdenivåer. Varje nivå tillför mer 

kundupplevt värde.   De fem värdenivåerna i modellen är kärnfördelar, basprodukten, 

förväntad produkt, utökad produkt och potentiell produkt. Chaudhuri och Holbrook diskuterar 

i artikeln The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The 

Role of Brand Loyalty genom att bygga in känslosamma faktorer i ett varumärke kan det leda 

till fler lojala kunder. Grönroos och Ravald menar även de att genom addera mervärde till 

kärnprodukten förbättrar företag kundnöjdheten och därmed stärks kundlojaliteten.

Alla i studien tillgodoser ett behov genom sina kärnfördelar. Med kärnfördelar menas det 

basala behovet eller problemet kunden respektive besökaren har. Det  basala behovet kan vara 

exempelvis att  köpa kläder för att inte frysa. Den andra nivån i modellen är basprodukten, där 

kärnfördelen görs om till en produkt exempel på det är utställningarna på museerna som de 

erbjuder till sina besökare. I de två intervjuade butikerna blir basprodukten produkterna de 

säljer, såsom kläder och inredning respektive mat. Odeurs och Uniforms for the dedicateds 

basprodukt är kläderna de säljer. Den förväntade produkten är det  konsumenterna normalt 

förväntar sig när de köper en produkt eller en tjänst. Exempel på det är att  kläderna är rena 

och hela och att museerna visar utställningar som är fullständiga och kompletta. 

Studien har visat att samtliga av de valda aktörerna har en utökad produkt som exempelvis en 

särskild service eller produkt, vilket differentierar sig från konkurrenterna. På Armémuseet är 

det viktigt att det finns en tydlig historia bakom varje miljö de bygger upp  och att besökarna 

får integreras i utställningen. Arbetet med dofter gör även det att besökarna integreras och 

involveras vilket leder till att fantasier väcks. En annan utökad produkt på Armémuseet är 

tillgängligheten då det som visas skall vara tillgängligt för alla åldrar. Tekniska museet 

integrerar även de besökarna i utställningar genom experiment och flera sinnen är samtidigt 

involverade, exempelvis känsel och ljud. På Cajsa Warg erbjuder de en harmonisk inredning 

för sina konsumenter att handla i och de vill ge dem en sinnesupplevelse. Inne hos Cajsa Warg 

doftar det från kryddor och mat som lagas i butiken, vilket man även får provsmaka. Musiken 

som spelas i butiken ska ge besökarna en avslappnad och avstressad känsla. Sundberg på 

Grandpa påpekar att det avgörande för dem är att  skapa ett helhetskoncept, genom att  ge en 

”hemma hos” känsla. Grandpa vill att konsumenten skall få den känslan direkt när de kommer 

in och att den skall finnas kvar under hela vistelsen. Hos Odeur och Uniforms for the 
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dedicated är det den integrerade doften respektive musiken i plaggen som blir den utökade 

produkten vilken även leder till ett mervärde. 

Grönroos och Ravald beskriver värdeskapande strategier där man lägger till stödtjänster till 

kärnlösningen och att  man på grund av detta kan öka det totala värdet. Linn menar på i 

Värdeskapandets Dynamik – Hur metaprodukter, varumärken och design ger resultat på sista 

sidan, att  det centrala inte längre är de funktionella funktionerna som ger värde, utan att  det 

som ger värde ligger utanför produkten och kallas metaprodukten. Metaprodukten skapar 

värde i form av associationer, sinnesintryck och tolkningar som är viktiga för kunden. Studien 

visar att de valda aktörerna arbetar med mervärde både medvetet och omedvetet. 

De potentiella produkterna eller tjänsterna för de sex intervjuade aktörerna är flera. Det de har 

gemensamt är att de är innovativa och att de kontinuerligt utvecklar nya sätt för att 

tillfredställa sina kunder respektive besökare på, som särskiljer dem från andra. Exempel på 

detta är att Odeur vill öppna en egen butik med ett helhetskoncept där doften finns integrerad. 

Uniforms for the dedicated vill hitta nya sätt  att integrera flera sinnen i varumärket och de två 

museerna utvecklar nya sätt för att göra upplevelsen mer minnesvärd. Butikerna Grandpa och 

Cajsa Warg utvecklar även de nya möjligheter för att tillfredställa sina kunder, genom att 

öppna nya butiker och låta sina kunder vara med och integrera genom events och smakprov i 

butik. 

5.4 KOMMUNICERA ETT BUDSKAP
Kotler och Kellers makromodell för kommunikationsprocessen grundar sig i att en sändare 

vill sända ut ett budskap till en mottagare. Sändaren kodar då budskapet för att den tilltänkta 

målgruppen, mottagaren, skall kunna avkoda meddelandet. Genom att applicera denna modell 

på uppsatsens aktörer blir de sändare och konsumenter blir därmed mottagare. Efter att ha 

klarlagt vilka de vill skall vara mottagare, som i detta fall blir besökare av museum eller 

konsumenter av produkter, väljer de ut vilket budskap de vill sända till dessa. 

Kodningen sker genom att  aktörerna stimulerar sinnen, som bidrar till att skapa en total 

sinnesupplevelse. Budskapet kommer till uttryck genom att de har arbetat in bland annat doft, 

musik, ljus, känsel och smak i sina erbjudanden. Lindstrom menar att ju fler sinnen aktörerna 

stimulerar desto starkare blir budskapet. Hos Armémuseum och Tekniska museet arbetar de 

mycket med att mottagaren får bli en del i utställningen genom att besökaren får känna och 
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prova på mycket av det som ställs ut. De båda museerna marknadsför sig bland annat  genom annonser i 

dagspress och är aktiva i sociala medier. På Cajsa Warg stimuleras sinnena främst av att det spelas 

klassisk musik, avstressande inredning och erbjuder kunderna smakprover. Cajsa Wargs budskap sprids 

inte via annonsering utan marknadsföring sker främst inne i butiken, genom att de erbjuder kunden en 

smakupplevelse. Grandpas budskap består främst i att de vill skapa en ”hemma hos” känsla, bland annat 

genom sin inredning där de blandar retro med modernt, en välkomnande och avslappnad personal som 

spelar den musik de gillar. Annonsering är liksom Cajsa Warg inget Grandpa använder sig av, utan deras 

budskap sprids främst genom bloggar, word of mouth och hemsidan. De anordnar även events och 

fester för att nå och integrera med mottagaren. 

Odeur integrerar luktsinnet i kläder, då de använder sig av doft i sitt budskap. Det är först när mottagaren 

kommer närmare plagget, genom användning som doften kommer fram. Klädvarumärkets budskap 

sprids främst via bloggar som skriver om att kläderna doftar, de själva går inte ut med det. Uniforms for 

the dedicated består av en sammansättning av musiker, designers, illustratörer samt konceptutvecklare 

som ville förmedla ett tydligare budskap genom att integrera musik med sina kläder. Uniforms for the 

dedicated använder sig liksom de tre ovannämnda företagen inte av traditionell annonsering, utan deras 

budskap sprids främst  via bloggar och annan media via Internet. Deras musik kan mottagaren ta del av 

på Spotify och Sveriges radio P3, Youtube. Under våren 2010 fanns även möjligheten att titta på deras 

konstinstallation på Restaurant Riche i Stockholm.

I Kotler och Kellers modell tar de även upp begreppet brus, vilket innebär konkurrerande budskap som 

kan störa kommunikationen mellan sändare och mottagare. Bruset  kan för de studerade aktörerna vara 

att sinnena överstimuleras, såsom att  i fall en viss doft skulle bli för påtaglig eller att det doftar illa. Ett 

annat brus kan vara att musiken i butik uppfattas av mottagaren som för hög och blir till ett 

störningsmoment istället för att  bidra till en positiv sinnesupplevelse. Om hjärnan blir visuellt 

överstimulerad av för mycket intryck kan det  bli svårt för mottagaren att fokusera på vad den faktiskt är 

ute efter. 

De två sista delarna av modellen tittar på hur mottagaren reagerar på budskapet, respons, som sedan når 

sändaren i form av feedback. Vilket för de undersökta aktörernas fall främst har kommit till uttryck 

genom att  mottagare väljer själva att sprida sändarnas budskap till andra genom word of mouth, samt att 

olika bloggare väljer att uppmärksamma sändarnas budskap.
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6. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna som har framkommit genom analysen vilket bygger på 

det teoretiska och empiriska materialet. Uppsatsens problemfrågeställningar kommer även att 

besvaras.

Uppsatsens frågeställningar lyder som följer:

• Hur används stimulans av de mänskliga sinnena för att påverka kunder och besökare? 

• Hur skapas en upplevelse som väcker känslor och stimulerar sinnena? 

• Hur kan mervärde skapas kopplat till sinnena?

• Hur kommuniceras sinnesupplevelsen? 

Hur används stimulans av de mänskliga sinnena för att påverka kunder och besökare? 

Museerna använder medvetna sinnesstrategier för att påverka och engagera besökare och göra 

besöket till en mer minnesvärd upplevelse. De har kunskap och resurser för att  kunna 

stimulera besökarnas sinnen. Ljud, ljus, känsel, doft och i vissa fall smak använder de för att 

göra besöket mer minnesvärt. Butiker har inte samma resurser och förutsättningar för att 

kunna stimulera och påverka kunder genom de fem sinnena som museum . Utifrån den studie 

som gjorts i uppsatsen kan man se att det finns flera tendenser till att det blir alltmer viktigt att 

”röra” konsumenter på ett  djupare plan genom att exempelvis använda de mänskliga sinnena i 

butiker och produkter. Butiksmiljön har blivit allt viktigare och är en större del av det som 

sker innan konsumtionen. Att använda sig av metoder som stimulerar sinnena kan ge en 

positiv effekt för besökaren, speciellt om kunden själv får vara med och integrera såsom via 

smakprover i butik. De två butikerna som intervjuats i uppsatsen arbetar delvis med sinnena, 

såsom att erbjuda kunden smakprover, strategiskt vald musik och en visuellt tilltalande miljö, 

men främst handlar det i deras fall om att skapa en helhetsupplevelse och ett tydligt koncept. 

Odeur och Uniforms for the dedicated har medvetet valt att  integrera doft respektive musik i 

sina kläder och på det viset stimulera sina kunders sinnen. Genom att de implementerar 

sinnena i deras kläder påverkar de kunderna på ett djupare plan.    
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Hur skapas en upplevelse som väcker känslor och stimulerar sinnena? 

Upplevelsen av att gå på museum, besöka en butik, konsumera en produkt förstärks genom att 

lägga till en sinnesupplevelse som väcker känslor och får kunden respektive besökaren mer 

engagerad. De båda museerna arbetar mycket med att  skapa verklighetstrogna miljöer som 

innehar ett helhetsperspektiv i utställningarna. När besökarna integreras i utställningarna på 

olika sätt, genom att delta på en ”resa” från början till slut eller prova och känna på olika delar 

av utställningen förstärks upplevelsen. Genom att  ha ett helhetsperspektiv och enhetligt 

koncept skapas upplevelser, vilket samtliga aktörer i uppsatsen arbetar med. I butiker är det 

viktigt att inte längre enbart ha fokus på själva köpet, utan att det är alla aktiviteter runt 

omkring som är med och bidrar till upplevelsen, såsom smakprover och events med kunder. 

Både Odeur och Uniforms for the dedicated ville beröra sina kunder mer genom att skapa en 

upplevelse kring plaggen, vilket resulterade i att de lade till doft respektive musik. Samtliga 

aktörer är innovativa när det kommer till att involvera och integrera med sina kunder 

respektive besökare, vilket gör att  de får en mer emotionell kontakt än om kommunikationen 

enbart skett via en envägskommunikation. Genom att involvera och skapa emotionell kontakt 

blir upplevelsen starkare. 

Hur kan mervärde skapas kopplat till sinnena?

Att lägga till sinnesstimulering i exempelvis en butiksmiljö och genom det framkalla en 

upplevelse skapar i slutändan ett mervärde för kunden. Mervärdet är något utöver 

kärnprodukten och genom att  lägg till doft eller ljud kan detta skapas. Den studie som gjorts i 

uppsatsen visar på att mervärde kan skapas genom att man lägger till olika sinneselement som 

därmed påverkar kunden på ett emotionellt och djupare plan. Kunden får något mer än vad 

den förväntar sig och blir involverad i den sinnesupplevelse som erbjuds.

På museum förväntar sig besökaren att  den skall få vara med om en upplevelse och museum 

lägger in olika element för att uppfylla detta. De butiker som intervjuats har också lyckats 

med att skapa en upplevelse genom att stimulera sinnena och därmed lagt till något utöver 

kärnprodukten, som skapar mervärde. Butikerna har lyckats bygga upp  en miljö och koncept 

där besökaren involveras och engageras. Att lägga till doft och musik i en produkt har även 

det visat sig skapa ett mervärde för konsumenterna, vilket även ger ett emotionellt värde. 
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De sex aktörerna är alla mycket innovativa angående utveckling av deras verksamheter.  

Utveckling av nya sätt för att tillfredsställa kunden respektive besökaren sker ideligen som 

leder till att mervärde kan skapas. Mervärdet kopplas till det sättet  aktörerna arbetar med 

sinnena, eftersom de får kunden respektive besökaren mer engagerad. 

Hur kommuniceras sinnesupplevelsen? 

Genom att företag stimulerar fler sinnen förstärks budskapet sändaren vill ge till mottagaren. 

Odeur med sin doft, Uniforms for the dedicated med sin musik, Cajsa Warg och Grandpa med 

sina enhetliga koncept har gjort att respektive budskap blivit starkare. 

Museerna har använt  sig av att stimulera sinnena sedan länge, vilket där med blivit en naturlig 

del av det budskap de vill förmedla. För museum är det mer en självklarhet att involvera syn, 

hörsel och känsel i en utställning då dessa är sinnen som besökaren normalt förväntar sig skall 

stimuleras genom ett museum besök. För de intervjuade butikerna och produkterna är det 

ingen självklarhet att involvera fler sinnen, men genom att de har gjort det har deras budskap 

stärks. Vilket har lett till att de fått mycket uppmärksamhet utan att de själva behövt 

marknadsföra sig på traditionellt vis. Deras budskap sprids främst via word of mouth och 

bloggar, vilket  är former av marknadsföring som är mer effektiv och ger starkare trovärdighet 

än traditionell marknadsföring. 

Sammanfattning av slutsatser

Genom involvering av sinnena skapas en upplevelse för kunden som även leder till ett 

mervärde. De undersökta aktörerna har lyckats stimulera flera sinnen och genom det har deras 

budskap blivit starkare. Detta har lett till att deras budskap inte spridits genom traditionell 

marknadsföring utan främst spridits genom word of mouth.
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7. EGNA REFLEKTIONER

Det fenomen som tas upp  i uppsatsen bygger på tolkning och är mycket subjektivt, en 

sinnesupplevelse tolkas olika av människor. Kunder kan tolka en doft i en butik som något 

mycket positivt och emotionellt medan en annan kund får negativa associationer av doften. 

Det vi dock har kommit fram till är att skapa en upplevelse för sina kunder genom sinnena 

både genererar ett mervärde och stärker varumärket. Att göra ett besök till mer än bara ett 

besök genom en sinnesupplevelse gör att besöket blir mer minnesvärt vilket troligen gör att 

kunden sprider detta vidare och även kommer tillbaka. Att skapa en upplevelse vid 

konsumtion tror vi kommer att  bli allt mer viktigt i framtiden, då kunder kommer att söka sig 

till miljöer där de får något mer än vad de förväntar sig. 

Internthandeln växer och blir starkare och man kan mer eller mindre köpa det mesta över 

Internet. Genom att den utvecklingen ökar tror vi att det kommer att  bli allt  viktigare för 

butiker att skapa en upplevelse för att locka kunder till sig, istället för att de handlar via 

Internet. Det Internet inte kan konkurrera med är att i butiker får man ta och känna på 

produkter som gör att  de kan skapa en sinnesupplevelse vilket Internet, som det ser ut  i 

dagsläget, inte kan erbjuda kunderna.

Att titta på museum och hur de bygger upp miljöer i utställningar har varit mycket intressant, 

då vi kunnat se hur dessa metoder skulle kunna appliceras på butiksmiljöer i framtiden. De 

butiker som intervjuades till uppsatsen har en miljö som går att  likna med en museum miljö, 

men butikerna skulle kunna göra ännu mer för att öka sinnesupplevelsen. 

Något vi fann intressant  var att flera av aktörerna inte marknadsför sig på traditionellt  vis. 

Utan deras budskap sprids vidare främst genom word of mouth och bloggar. Vilket vi anser 

vara ett  tecken på att deras koncept gjort dem framgångsrika och lyckats arbeta in unika 

fördelar i varumärket. Gemensamt för de studerade aktörerna är att de är innovativa och vågar 

tänka ”outside the box”, vilket förmodligen är en bidragande orsak till deras framgångar. 
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Genom att studera olika sinnesstimuleringsstrategier väcktes dock en tanke om att ifall fler 

och fler företag anammar dessa strategier tillslut kan leda till att  det blir för många intryck för 

konsumenten att ta in. Om varje varumärke skall symboliseras av en egen doft eller musik kan 

det i stället bli en negativ effekt och mer ett brus från en mängd sinnesintryck. Lindstrom 

menar att människor idag blir alltmer överstimulerade av visuella intryck. Då kan man fråga 

sig ifall det är bra att  öka stimuleringen genom flera sinnen, ökar detta inte risken för 

överstimulering?
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSÄTT FORSKNING

- Då uppsatsen har haft ett sändarperspektiv vore det intressant att undersöka ämnet från ett 

mottagarperspektiv, för att se hur konsumenter uppfattar olika sinnesupplevelser. En sådan 

undersökning skulle kunna ske genom att fråga hur konsumenter uppfattar och påverkas av 

företags försök till sinnesstimuleringar genom en enkätundersökning, för att nå en större 

population, samt fokusgrupper för att få mer kvalitativa svar.

- Observationer av kunderna i en butik skulle även kunna ske, för att få en starkare bild av hur 

kunderna beter sig i en butik.

 

- En annan intressant synvinkel skulle vara att undersöka hur sinnena samspelar med 

varandra, i fall det finns vissa sinnesuttryck som passar bättre ihop  än andra. Exempelvis 

undersöka om doft är en bättre kombination med ljud än textur.

- Undersöka vilket sinnesuttryck som har störst förmåga att inspirera och beröra kunderna i 

olika miljöer och beslutssituationer.

- Välja ut  och följa ett  antal företag som från början inte nämnvärt använder sig av 

sinnesstimuli för att se hur försäljningen påverkas då de anammar dessa metoder.
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Bilaga 1

Observationsschema

Luktsinnet   
Doftar det? JA NEJ
Om JA, vad doftar det   
Hänger doften ihop med den tänkta miljön? JA NEJ
Om NEJ, varför inte?   
Ger doften något mervärde för upplevelsen? JA NEJ
Om JA, på vilket sätt?   
   
Ljudsinnet   
Medvetna ljud? JA NEJ
Vad för ljud? Musik Övrigt
Om Musik, vad för genre?   
Om övrigt, vad för ljud?   
Hänger ljudet ihop med den tänkta miljön? JA NEJ
Om NEJ, varför inte?   
Ger ljudet något mervärde för upplevelsen? JA NEJ
Om JA, på vilket sätt?   
   
Synsinnet   
Vilka synintryck?   
Visuellt tillfredställd? JA NEJ
Något särskilt som väcker din uppmärksamhet?   
   
Smaksinnet   
Blir ditt smaksinne tillfredställt? JA NEJ
Om JA, med vad?   
   
Känselsinnet   
Får man känna/ ta på föremål? JA NEJ
Något extra speciellt som du får känna på?   
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Bilaga 2

Intervjuguide

Inledande frågor
- Vad är bakgrunden? Hur skapades konceptet?
- Hur ser själva utvecklingsprocessen ut? Hur arbetar ni?
- Hur går det till när ni tar fram en utställning? Hur valdes doften?
- Varför gör ni som ni gör? Hur tänker ni?
- Hur arbetar ni med att bygga upp varumärket?

Sinnesstrategi
- Arbetar ni med att stimulera sinnena? Medvetet/Omedvetet? 
- Har ni några tydliga strategier?
- Hur stimuleras de olika sinnena? Vilka används mest/minst? 
- Vad är ursprunget och varför har ni valt integrera sinnen?

Luktsinnet 
- Vad använder ni för dofter? 

Ljudsinnet 
- Varför har ni valt att använda bakgrundsmusik?
- Musiken ni använder, varför just den?
- Hur tänker ni kring val av musik, och varför? Hur går själva den processen till?

Synsinnet 
- Hur använder ni butikslayouten i marknadsföringssyfte? Färger, belysning etc.? 

Smaksinnet 
- Vilka sorters smakprover använder ni er av? 
- Vilka effekter har de? 

Känselsinnet 
- Använder ni medvetet olika material och förpackningar för att stimulera känselsinnet? 
- Vilka möjligheter ser ni det finns för att använda stimuli av känselsinnet? 

Upplevelse
- Hur arbetar ni med utformningen av layouten och miljön? 
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- Hur vill ni att er kund skall uppleva besöket?
- Kundbemötande?
- Hur vill ni att kunden ska känna efter att ha besökt er?

Mervärde
- Mervärde?
- Differentiering, profil, hur skiljer ni er från andra?
- Arbetar ni utifrån trender?
- Var ifrån får ni inspiration?
- Hur ser ni på framtid?
- Nya sätt att tillfredställa kunden på?
- Utöka? Exempelvis öppna en butik?

Kommunicera ett budskap
- Målgrupp? Hur når ni målgruppen? Kontaktytor?
- Respons från kunder?
- Marknadsför ni er? Hur i så fall?
- Vad fokuserar ni på när det gäller marknadsföring i butik? 
- Har ni några konkurrenter? Vilka i så fall?
- Hur många återförsäljare har ni? Vilka länder finns ni i? 
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