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Abstract	  	  
Title: Sensory Marketing – a comparison between two malls application of sensory marketing 
 
Authors: Sandra Gestlöf and Maria Hendsel 
 
Tutors: Lars Vigerland 
 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the application of sensory marketing in 

malls.  

 

Problem discussion: The competition between malls is increasing, where visitors are 

increasing demands on the shopping malls layout. Shopping malls surface and its atmosphere 

becomes essential in the design of a mall so it will be attractive enough. Sensory marketing 

can be an appropriate method to stand out from the crowd and attract visitors. Sensory 

marketing is a process of engaging visitor’s senses to create a strong relationship between the 

brand and visitors. When the five senses are stimulated it creates a relationship with the brand 

on more levels, which in turn contribute towards that the customer is willing to spend more 

money on the brand.  

 

Theory: The theory includes a presentation of sensory marketing, the human five senses: 

hearing, sight, touch, smell and taste, brands and a model of the holistic pentagon. 

 

Method: The study is both quantitative and qualitative. A triangulation will be applied 

consisting of interviews, survey and observations. The data were analyzed using selected 

theories. 

 

Results and conclusion: The result of the paper shows that sensory marketing, stimulation of 

the human five senses contribute to an increased positive attitude towards the brand. 

Application of sensory marketing is therefore a good way to differentiate itself from 

competitors. 
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Sammanfattning	  	  
Titel: Sinnesmarknadsföring – en jämförelse mellan två galleriors tillämpning av 
sinnesmarknadsföring 
 
Författare: Sandra Gestlöf och Maria Hendsel 
 
Handledare: Lars Vigerland 
 

Problembakgrund: Konkurrensen mellan gallerior ökar ständigt där besökarna ställer allt 

högre krav på gallerians utformning. Gallerians ytor och dess atmosfär blir väsentligt vid 

utformandet av en galleria då detta ska vara tillräckligt lockande. För att stå ut ur mängden 

och dra till sig besökare krävs något som särskiljer en från mängden där 

sinnesmarknadsföring kan vara en lämplig metod för denna önskade 

effekt. Sinnesmarknadsföring är en process av att engagera besökarnas sinnen för att påverka 

emotionellt och skapa en stark relation mellan varumärke och besökare. När människans fem 

sinnen stimuleras skapas en relation till varumärket på fler plan som i sin tur bidar till att 

kunden är villig att spendera mer pengar på varumärket. 

 	  

Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera tillämpningen av sinnesmarknadsföring i gallerior. 

 

Teori: Teorin innefattar en presentation av sinnesmarknadsföring, människans fem sinnen; 

hörsel-, syn-, känsel-, lukt- och smaksinnet, varumärken samt en modell av den holistiska 

femhörningen. 

	  

Metod: Studien är både kvantitativ och kvalitativ. En metodtriangulering kommer därmed att 

tillämpas som utgörs av intervjuer, enkätundersökning samt observationer. Därefter har 

datamaterialet analyserats med hjälp av utvalda teorier.   

 

Resultat och konklusion: Resultatet från uppsatsen visar att sinnesmarknadsföring, 

stimulering av människans fem sinnen bidrar till en ökad positiv attityd hos besökaren 

gentemot varumärket. Tillämpning av sinnesmarknadsföring är därmed en bra väg att gå för 

att särskilja sig från konkurrenter.  

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Marknadsföring, Galleria, Varumärke, Människans fem 

sinnen 



	  

Innehållsförteckning	  	  
1.	  INLEDNING	  .....................................................................................................................................	  1	  
1.1	  Bakgrund	  ..............................................................................................................................................	  1	  
1.2	  Problemdiskussion	  ............................................................................................................................	  4	  
1.3	  Syfte	  ........................................................................................................................................................	  5	  
1.4	  Frågeställning	  ......................................................................................................................................	  5	  
1.5	  Definitioner	  ..........................................................................................................................................	  5	  
1.6	  Avgränsningar	  .....................................................................................................................................	  6	  

2.TEORI	  ...............................................................................................................................................	  7	  
2.1	  Sinnesmarknadsföring	  .....................................................................................................................	  7	  
2.2	  Människans	  fem	  sinnen	  ...................................................................................................................	  8	  

2.2.1 Hörselsinnet	  .......................................................................................................................................................	  8	  
2.2.2 Synsinnet	  ............................................................................................................................................................	  9	  
2.2.3 Känselsinnet	  ...................................................................................................................................................	  10	  
2.2.4 Luktsinnet	  ........................................................................................................................................................	  11	  
2.2.5 Smaksinnet	  ......................................................................................................................................................	  12	  

2.3	  Varumärken	  .......................................................................................................................................	  12	  
2.4	  Den	  holistiska	  femhörningen	  .......................................................................................................	  13	  
2.5	  Teoretisk	  syntes	  ...............................................................................................................................	  14	  

3.	  METOD	  .........................................................................................................................................	  17	  
3.1	  Undersökningsmetod	  .....................................................................................................................	  17	  
3.2	  Datainsamling	  ...................................................................................................................................	  18	  

3.2.1 Primärdata	  .......................................................................................................................................................	  18	  
3.2.2 Sekundärdata	  ..................................................................................................................................................	  18	  
3.2.3 Enkätundersökning och urvalsstrategi	  ...................................................................................................	  18	  
3.2.4 Utformning av enkätundersökning	  ..........................................................................................................	  19	  
3.2.5 Intervjuer	  .........................................................................................................................................................	  19	  

3.3	  Observation	  ........................................................................................................................................	  21	  
3.4	  Analysmetod	  ......................................................................................................................................	  22	  
3.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  ................................................................................................................	  22	  
3.6	  Replikation	  .........................................................................................................................................	  23	  
3.7	  Metodkritik	  och	  Källkritik	  ............................................................................................................	  24	  

3.7.1 Reflektion kring enkätundersökning	  ......................................................................................................	  24	  
3.7.2 Reflektion kring intervjuer	  ........................................................................................................................	  24	  
3.7.3 Reflektion kring observation	  ....................................................................................................................	  25	  
3.7.4 Reflektion kring datainsamling och källkritik	  ....................................................................................	  25	  
3.7.5 Reflektion kring kvalitativ analysmetod	  ...............................................................................................	  26	  

3.8	  Etik	  ........................................................................................................................................................	  26	  
4.	  EMPIRI	  .........................................................................................................................................	  28	  
4.1	  MooD	  Stockholm	  ..............................................................................................................................	  28	  
4.2	  Sturegallerian	  ....................................................................................................................................	  28	  
4.3	  Hörselsinnet	  ......................................................................................................................................	  29	  

4.3.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  29	  
4.3.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  31	  

4.4	  Synsinnet	  .............................................................................................................................................	  31	  
4.4.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  31	  
4.4.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  32	  

4.5	  Känselsinnet	  ......................................................................................................................................	  32	  
4.5.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  32	  
4.5.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  32	  

4.6	  Luktsinnet	  ...........................................................................................................................................	  33	  



	  

4.6.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  33	  
4.6.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  33	  

4.7	  Smaksinnet	  .........................................................................................................................................	  33	  
4.7.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  33	  
4.7.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  34	  

4.8	  Observation	  ........................................................................................................................................	  34	  
4.8.1 MooD Stockholm	  .........................................................................................................................................	  34	  
4.8.2 Sturegallerian	  .................................................................................................................................................	  36	  

4.9	  Sammanställning	  av	  enkätundersökning	  ................................................................................	  39	  
5.	  Analys	  ...........................................................................................................................................	  43	  
6.	  Diskussion	  ..................................................................................................................................	  47	  

7.	  Konklusion	  .................................................................................................................................	  54	  
7.1	  Tidigare	  forskning	  ...........................................................................................................................	  55	  
7.2	  Vidare	  forskning	  ...............................................................................................................................	  56	  

Referenslista	  ..................................................................................................................................	  57	  

Bilagor	  ..............................................................................................................................................	  61	  
Bilaga	  1	  .......................................................................................................................................................	  61	  
Bilaga	  2	  .......................................................................................................................................................	  63	  
Bilaga	  3	  .......................................................................................................................................................	  65	  
Bilaga	  4	  .......................................................................................................................................................	  71	  

	  
Figurförteckning	  
Figur 1 - Från mass- och relationsmarknadsföring till sinnesmarknadsföring ........................................ 4 
Figur 2 - Den holistiska femhörningen .................................................................................................. 14 
Figur 3 - Modifierad holistisk femhörning ............................................................................................ 15 
Figur 4 - Analys MooD Stockholm ....................................................................................................... 43 
Figur 5 - Analys Sturegallerian .............................................................................................................. 44 



	   	   	   1	  

1.	  INLEDNING	  	  
 
Inledningskapitlet presenterar en bakgrund samt en problembakgrund till studiens 
undersökning. Vidare presenteras syfte, frågeställningar och relevanta definitioner som 
avslutas med en presentation av studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund            
Handeln stöter idag på en rad hårda utmaningar så som lågkonjunktur, stigande bensinpriser 

och stark e- handelstillväxt som alla ställer höga krav på butiker och gallerior. Trots detta har 

antalet gallerior aldrig varit lika stort i Stockholm som det är idag och likaså antalet besökare. 

Dagens utbud av gallerior har dock skapat ett missnöje bland konsumenterna. Enligt Monica 

Bruvik vid Centrumutveckling (Dagens Nyheter, 2012) är kunder missnöjda angående de 

stereotypa dragen och likriktningen som de flesta gallerior har idag. En galleria är idag i den 

konkurrenskraftiga miljön inte tillräckligt attraktiv genom att enbart agera på ett 

konventionellt sätt. Att enbart locka kunder genom ett brett sortiment, låga priser och utökade 

öppettider är inte längre tillräckligt (Mark et al., 2003). 

Under de senaste decennierna har samhället utvecklats från en industridriven till en mer 

personligt driven ekonomi vilket innebär att konsumenten har makten. Konsumenten själv 

styr relationen mellan varumärke och konsument samt åt vilket håll utvecklingen ska gå. En 

individualisering har därmed växt fram där samhället hyllar och tillåter mångfald och 

olikheter mellan människor (Hultén et al., 2011, s. 42). Med denna kundmakt och 

konsumentens individualism är det nu omöjligt för företag att rikta sig till allmänheten. 

Segmentering till specifika kundgrupper krävs för att kunna överleva, något som tidigare inte 

var nödvändigt då marknaden var av mindre konkurrerande karaktär. Dagens 

konsumentdrivna marknad betyder att konsumenten kopplar ihop sina personliga egenskaper 

och livsstilar med varumärken där vissa relationer anses bli starkare än andra. Exempel på 

detta är personer som tatuerat in varumärken som Gucci och Apple på kroppen, för dessa är 

relationen till varumärket så pass starkt att de är villiga att bära detta på kroppen resten av 

livet. Konsumtion får därmed ett alltmer symboliskt innehåll där varumärken spelar en viktig 

roll och det blir allt mer nödvändigt för företagen att tillfredsställa individuella kundbehov 

(Hultén et al., 2011, s. 179). 
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Internet som en alternativ handelsplats erbjuder konsumenter nya bekvämligheter och har 

bidragit till att konsumenter själva kan bestämma vilket informations- och 

kommunikationsutbyte som ska äga rum, något som stärkt kundmakten ytterligare (Mark et 

al., 2003). Internet har även bidragit till att högre krav ställts på gallerior då kunden enkelt 

kan handla hemifrån utan att behöva besöka en fysisk butik. Den digitala teknologin används 

för att söka produkter samt varumärken som tillfredsställer kundens behov. Konsumenters 

informationstillgång har således lett till att det för företagen krävs kunskap om hur de tilltalar 

sina kunder på bästa sätt. Ett besök i en fysisk butik eller galleria kräver då något utöver 

tillfredsställelsen av enbart en produkt, det kräver ett inslag av upplevelser, underhållning 

samt livsnjutning där det emotionella värdet är av betydelse. Företag som skapar stimuli i 

atmosfären tenderar att få besökare att spendera längre tid i gallerian och har potential att 

skapa positiva reaktioner hos konsumenter (Mossberg, 2003, s. 35, 36).  

Gallerior var från början en handelsplats med en samling butiker som attraherade kunder med 

ett brett utbud samlat på en plats men har på senare år utvecklats till att erbjuda mer än endast 

shopping. Gallerior innehåller idag även caféer, biografer, restauranger, lekplatser samt andra 

tjänster och fyller således en funktion som en mötesplats för sociala samt fritids aktiviteter 

(Svenska Akademin, 2013). Atmosfären i en galleria blir därmed central då det krävs att 

kunden attraheras att vistas i miljön under en längre period. Stor tyngd bör läggas vid hur 

utformningen ska stimulera kunden där nöjen och underhållning integreras i atmosfären (Sit et 

al., 2003).  

Den ökande konkurrensen, tillsammans med konsumenternas hårdare krav, gör det allt 

viktigare för gallerior att arbeta med sitt varumärke och sin marknadsföring. En möjlig 

strategi för gallerior att utmärka sig från konkurrenter samt skapa en minnesrik upplevelse för 

kunden kan vara tillämpningen av sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring är en process 

av att engagera konsumenters sinnen för att påverka deras känslor, uppfattningar, val, 

preferenser samt konsumtion (Balaji et al., 2011). Det bygger på de fem sinnena och hur dessa 

kan utnyttjas för att stärka ett varumärke (Linneuniversitetet, 2013). Enligt Hultén et al. 

(2011, s. 28, 39) kan sinnesmarknadsföring användas för att göra varumärkens identitet och 

värderingar tydligare och där marknadsföring har störst effekt om flera sinnen samverkar med 

varandra.  

Undersökningar inom sinnesmarknadsföring visar att sensoriska aspekter av en produkt så 

som syn-, lukt-, känsel-, ljud- och smaksinnen påverkar konsumenters värdering av en 
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produkt samt konsumenters beteende (Balaji et al., 2011). Idag är marknadsföringen 

mestadels riktad till synen men intresset att marknadsföra sig till andra sinnen har ökat. 

Däremot visar forskning att flertalet företag inte finner en tydlig strategi och inriktning bakom 

användningen av sinnena och saknar en ordentlig analys. Sinnesmarknadsföring kan således 

användas för att påverka och utveckla den atmosfär kunden befinner sig i vid ett fysiskt besök 

(Hultén et al., 2011, s. 28).  

Hultén et al. (2011, s. 19) argumenterar för behovet av nya synsätt inom marknadsföringen 

där sinnesmarknadsföring beskrivs som en självständig strategi som inte får likställas med 

mass- och relationsmarknadsföringen. Skillnaden enligt Hultén (2011) är att 

sinnesmarknadsföringen har sin utgångspunkt i kundernas sinnesupplevelser men även 

skillnader i kundbemötandet där sinnesmarknadsföring vill möta individen på ett så djupt plan 

som möjligt.  Sinnesmarknadsföringen möter kunden på ett intimare och personligare sätt än 

vad mass- och relationsmarknadsföringen gjort tidigare tack vare de emotionella och 

sensuella inslagen. Kundens fokus skiftas från att värdera funktionella attribut och 

produktfördelar till att se produkten som en sinnesupplevelse.   

Singapore Airlines är ett ständigt exempel i artiklar samt läroböcker vid förklaringen av 

sinnesmarknadsföring. År 1973 bröt Singapore Airlines sin traditionella marknadsföring med 

etableringen av Singapore Girl som kom att bli så pass framgångsrik att hon vid år 1994 blev 

avbildad på kända Madame Tussaud’s Museum i London. Tanken bakom marknadsföringen 

var att fortsätta bygga på den känslomässiga upplevelsen av flygningen och flygbolaget som 

ett underhållningsföretag. Flygbolaget patenterade en egen doft som användes genomgående i 

flygplanen, från flygvärdinnornas parfym till våtservetter. Uniformen till flygvärdinnorna 

tillverkades av det finast silket där designen samt personalens smink var baserad på 

flygbolagets färgtema. Singapore Girl var alla under 26 år med en kropp som passade 

uniformens enda storlek och utöver den vanliga utbildningen gavs en utbildning om hur 

Singapore Girl skulle tala, servera mat samt gå. Likaså piloterna tilldelades specifika manus 

för att fullborda upplevelsen. Flygbolaget ville således tydligt etablera ett sensoriskt 

varumärke som fokuserade på fler sinnen än synen. Singapore Airlines är därför ett tydligt 

exempel på hur sinnesmarknadsföring kan tillämpas i företag (Lindstrom, 2005).  

Ju fler sinnen som attraheras, desto starkare budskap. Relationen mellan företag och 

varumärke blir starkare vilket ofta betyder att kunden är villig att betala ett högre pris. För att 

överleva krävs att företagen utvärderar och involverar så många sinnen som möjligt för att 
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skapa en stark relation (Lindstrom, 2005). 

Figur	  1	  -‐	  Från	  mass-‐	  och	  relationsmarknadsföring	  till	  sinnesmarknadsföring	  

	  
 

 

Den tidigare massmarknadsföringen som en gång var dominerande ifrågasätts alltmer som en 

framgångsrik strategi att nå kunder. I utbyte har nya kommunikationskanaler vuxit fram som 

ifrågasatt tidigare annonsering och tevereklam som massmarknadsföringen tillämpat. 

Utvecklingen mot relationsmarknadsföring har varit ett sätt för fler företag att stärka sina 

kundrelationer. Dock har även detta kritiserats av många då skapandet av kundrelationer ofta 

sker mer tekniskt avancerat än på ett personligt sätt. Följden av detta blir därmed att 

marknadsföringen blir än mer opersonlig trots att intentionen är den motsatta (Hultén et al., 

2013, s. 18). Hultén et al. (2011, s. 19) anser att det idag behövs andra synsätt för att kunna 

lösa marknadsföringens utmaningar. I figur 1 visas utvecklingen av dessa tre 

marknadsföringsstrategier och illustrerar vardera utgångspunkt.  

1.2 Problemdiskussion 
Detaljhandeln har på senare år fått ökad konkurrens där det kontinuerligt tillkommer nya 

aktörer, vilket gör att det krävs något extra för att stå ut ur mängden (Kolterjahn, 2011). Med 

detta i åtanke är det viktigt för företag att vara nytänkande och ta hänsyn till de trender som 

konsumenter efterfrågar idag, något utöver det vanliga (Dagens Nyheter, 2006). Att kunna 

förmedla en image gör att kunder lättare kan känna igen sig i varumärket vilket bidrar till att 

kunder minns verksamheten. Lönsamhet och framgång för en galleria behandlar faktorer som 

differentiering och profilering gentemot konkurrenterna på marknaden. Ett tydligt tema och 

en handlingskraftig image är en dragningskraft för kunder och kan bidra till att företaget står 

Källa: Hultén et al., 2011, s. 19	  
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ut ur mängden (Kolterjahn, 2011).                                                                                               

Genom en lämplig marknadsföringsstrategi kan företag lyckas skapa en relation till besökaren 

vilket idag är en viktig aspekt i det utbud som finns att tillgå (Kolterjahn, 2011). Påverkan på 

ett emotionellt plan genom individens fem sinnen åskådliggör en möjlighet att skapa starka 

band till konsumenterna. Genom användning av sinnesmarknadsföring, stimulering av 

människans fem sinnen, har företag potential till att förstärka sitt varumärke i konsumentens 

medvetande vilket i sin tur bidrar till att besökaren upplever en relation till företaget 

(Lindström, 2005, s.107-109).  

Valet av ämne baseras på antagandet att det i framtiden kommer krävas mer differentiering 

och upplevelseinriktade gallerior då konkurrensen ständigt ökar. Det är inte ovanligt att 

spendera flertalet timmar på shopping i en galleria vilket gör att gallerior som handelsplats 

och dess atmosfär är av stor betydelse. Med konsumenters missnöje i likriktningen av 

gallerior vill vi därmed studera hur sinnesmarknadsföring kan användas för att utmärka sig 

från konkurrenter och därmed attrahera konsumenter (Dagens Nyheter, 2012). 

1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att analysera tillämpningen av sinnesmarknadsföring i gallerior.  

1.4 Frågeställning 

• Hur använder sig gallerior av sinnesmarknadsföring? 

• Finns det eventuella skillnader mellan vad gallerior vill förmedla med sin 

sinnesmarknadsföring och vad besökaren uppfattar?  

1.5 Definitioner   
Nedan beskrivs och förklaras begrepp som tas upp i uppsatsen. Definitionerna är baserade på 
hur dessa används i uppsatsen.  
	  

• Sinnesmarknadsföring: En process av att engagera konsumenters fem sinnen för att 

påverka deras känslor, uppfattningar, val, preferenser samt konsumtion (Balaji et al., 

2011).  

• Galleria: En galleria består av en inbyggd gågata med flertalet butiker och kan 

emellanåt vara en del av ett centrumområde (Svenska Akademin, 2013). En galleria 

skiljer sig från ett varuhus då butikerna i gallerian oftast har olika namn med egna 
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ägare. En galleria har varierande butiker, restauranger och caféer av olika storlekar 

(The Free Dictionary, 2013). 

• Allmän yta: En yta som enbart ingriper gallerians yta och inte butikerna. Butikerna 

och restaurangernas yta räknas därmed inte in i definitionen av allmän yta i denna 

studie.   

1.6 Avgränsningar 
Då uppsatsen inte ska vara alltför bred har avgränsningar gjorts till två gallerior i Stockholms 

innerstad, MooD Stockholm och Sturegallerian. Valet grundas i det likartade kundsegment 

hos båda galleriorna där majoriteten av besökarna består av lyxkonsumenter (något som 

galleriorna själva antyder på sina hemsidor men som inte anses vara en uteslutande målgrupp) 

vilket gör att den komparativa delen av uppsatsen enligt oss blir mer givande och intressant. 

Detta för att skillnaden mellan galleriornas tillämpning av sinnesmarknadsföring starkare kan 

tydliggöras och vi finner det mer intressant att undersöka och jämföra de olika 

tillämpningarna som används för att nå samma kundsegment. Uppsatsen kommer endast 

behandla sinnesmarknadsföringen i gallerians allmänna ytor, det vill säga att butikerna i 

galleriorna ej kommer att beröras. Detta på grund utav att uppsatsen utan denna avgränsning 

skulle bli alltför bred då båda galleriorna har 60 butiker och skulle därmed kräva oåtkomliga 

resurser. Butikerna i galleriorna är utvalda av en anledning och är en del av varumärket och 

kan därmed inte fullständigt bortses från. Analysen av sinnesmarknadsföringen bör därför 

med fördel utföras med butikerna inkluderade men då dessa resurser inte fanns tillgängliga 

var detta inte en möjlighet.  
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2.TEORI	  	  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av sinnesmarknadsföring följt av varumärkets 

betydelse vilket är en del av den teoretiska grunden i denna uppsats. Därefter beskrivs 

människans fem sinnen för att sedan avsluta kapitlet med en beskrivning av den holistiska 

femhörningen som senare kommer applicera på undersökningsobjeken.                                    

 

2.1 Sinnesmarknadsföring 

Hultén et al., (2011, sid. 16, 20) beskriver sinnesmarknadsföring som en långsiktig strategisk 

inriktning där företagets identitet och värderingar tydliggörs och varumärkesimage 

konstrueras hos konsumenten. Hjärnan skapar mentala bilder och uppfattningar som bidrar till 

att en image av företagets varumärke uppstår. Image är således resultatet av de 

sinnesupplevelser som konsumenten har av varumärket vilket betecknar att upplevelsen är av 

subjektiv art, helt individuell och personlig. Med individualiseringen som växt fram i dagens 

samhälle söker kunder självständigt efter produkter och tjänster som matchar ens livsstil och 

personlighet. Detta har bidragit till att det krävs ett närmande som tidigare inte förekommit 

från företagens sida till kunderna (Hultén et al., 2011, s. 16, 20). 

Enligt Niklas Broweus 1 handlar sinnesmarknadsföring om att vara medveten om sinnenas 

betydelse och ta dem i beaktning vid marknadsföring samt att ha en strategi för ett eller flera 

sinnen. Enligt honom är det viktigt att inte lämna något sinne åt slumpen då människor 

påverkas av samtliga sinnen där kunskapen om sinnena är värdefull för att skapa en bra miljö. 

Idag använder få företag och organisationer sinnesmarknadsföring på ett medvetet sätt men 

alltfler företag är idag medvetna om vikten att skapa en bra upplevelse. De sinnen som 

tillämpas idag är fortfarande enbart baserat kring synsinnet och stundtals även ljudsinnet.  

Företag ska således nå fram till kunden genom att sammanfoga marknadsföringen till 

människans fem sinnen: hörsel, syn, känsel, lukt och smak och därmed göra den mer 

individuell så att den ansluter till kunders identitet, livsstil och personlighet (Lärarnas 

Nyheter, 2012). Sinnesmarknadsföringen illustrerar därmed utvecklingen och det maktskifte 

som förflyttats till kunden då marknadsföringen helt sker på kundens villkor. För att 

budskapet ska bli lyckat och enhetligt krävs ett stort fokus på att sinnesupplevelsen som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Niklas Broweus specialist inom webb och sinnesmarknadsföring, mailintervju den 12 december 2013 

	  



	  
8	  

skapas måste stämma överens med företagets identitet samt kärnvärderingar. Misslyckas detta 

uppstår en förvirring och osäkerhet från kundens sida om vad företaget står för och kan då 

uppfattas som oseriöst (Hultén et al., 2011, s. 27-28).   

2.2 Människans fem sinnen  
Människan har fem sinnen; hörsel, syn, känsel, lukt och smak. Dessa fem är basen för 

människans uppfattning och registrering av omvärlden där informationen som uppfattas av 

sinnena hjälper människan att orientera, förstå och leva i omgivningen (Wester & Hultgren, 

2006). 

2.2.1 Hörselsinnet  

Ljud från en händelse har en egenskap av att etsa sig fast i en individs minne under lång tid 

och kan väcka en känsla från den tid och plats där ljudet hördes första gången (Hultén et al., 

2011, s. 84). Det blir svårare för företag att differentiera sig och nå ut i samhället då 

konkurrensen ständigt ökar och bidrar till att företaget mer frekvent väljer att etablera ljud i 

sin marknadsföring. Idag är företag till största del medvetna om ljudets effekt och detta 

används alltmer för att förstärka eller framhäva en idé genom exempelvis ljudjinglar, 

ljudlogotyper, röster eller musik (Hultén et al., 2011, s. 85). 

Att medvetet använda ljud i sin marknadsföringsstrategi innebär att varumärket associeras till 

den ljudupplevelse som finns. Musik kan dock vara svårare att associera till ett specifikt 

varumärke då det består av en längre ljudsekvens och kan därmed inte upprepas på liknande 

sätt som med en ljudjingel eller ljudlogotyp. Forskning visar att ljud som används 

genomgående och följdriktigt i ett företags marknadsföring skapar ett utmärkande och 

minnesvärt ljud. Detta bidrar till att konsumenten lättare kan minnas varumärket. 

Bakgrundsmusik är ett exempel på ett sinnesuttryck som är vanligt förekommande. Företag 

kan skapa en god atmosfär och attrahera konsumenter på ett djupare plan genom att medvetet 

använda bakgrundsmusik. Anpassad bakgrundsmusik till specifika målgrupper har visat sig 

vara en viktig aspekt som resulterar i ökad konsumtion (Dubé & Morin, 1999). Behaglig och 

trevlig musik jämfört med obehaglig musik är förknippat med längre konsumtionstid, längre 

tidsuppfattning, mindre negativa känslor, bättre serviceupplevelse samt större lust att åter 

ansluta sig till varumärket (Krahé & Bieneck, 2012).  
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Ljud som får människan att associera till naturen som exempelvis fågelkvitter och ljudet av 

vinden används ofta för att skapa en avkopplande känsla. Detta på grund utav att människan 

har en stark relation till naturen och är något individer söker sig till vid stressiga situationer 

(Miljöaktuellt, 2011). Naturen är den plats människan levt i under många miljoner år och är 

således en plats som associeras med trygghet (Natura Andante, 2010). Att integrera ljud från 

naturen i butiker eller gallerior används för att skapa en avslappnande atmosfär som bidrar till 

att kunden stannar längre (Sveriges Radio, 2011).  

2.2.2 Synsinnet 

Synsinnet är det mest framträdande vad gäller människans fem sinnen och ger möjlighet att 

upptäcka förändringar och skillnader vad gäller ny design, förpackningar eller butikslayout. 

Forskning stödjer att utifrån människans fem sinnen är synen det sinnet som främst påverkar 

ett varumärkesskapande. Synupplevelsen är det som först attraherar kunden och gör det 

möjligt för företag att locka kunder genom att synliggöra sitt varumärke, image eller identitet 

på ett mångsidigt sätt (Hultén et al., 2011, s. 58-69). 

Design anses bli allt mer viktigt i företagets marknadsföringsstrategi och påstås vara det 

ultimata uttrycket för människans individualisering vilket kan bidra till att skapa en 

emotionell upplevelse. En produkt bör därmed vara designad med ett bra utseende, behaglig 

att vidröra samt kunna smälta in i omgivningen tillsammans med en funktionell karaktär för 

att ses som framgångsrik i den alltmer individualiserade vardagen (Hultén et al., 2011, s. 58-

69). 

Färg tillsammans med ljussättning kan betona ett varumärkes image ytterligare. Forskning 

visar att kunders beteende vid beslutsfattande påverkas av glädje, upphetsning och välbehag 

där betydelsen av ljus attraherar kunder. Detta bygger på antagandet att de flesta människor 

föredrar att vistas i en omgivning som är upphetsande och välbehaglig (Hultén et al., 2011, s. 

58-69). Genom en variation av ljusnivåer och färger är det möjligt att påverka konsumenter 

att dröja kvar längre i exempelvis en butik (Soars, 2009). Dock kan det finnas svårigheter i att 

skapa en positiv atmosfär på större ytor så som i gallerior med högt i tak. Det kan i detta fall 

vara svårt att skapa en individuell ljussättning då det oftast enbart finns en takbelysning 

(Hultén et al., 2011, s. 70-78).  

 

En av de viktigaste utmaningarna idag för marknadsförare är atmosfärens uppbyggnad när det 

kommer till att visualisera ett varumärkes identitet. Atmosfär, hur det ser ut och upplevs, 
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kräver mer resurser för att attrahera synsinnet. Företag fokuserar inte enbart på produktens 

egenskaper utan betonar istället estetik, känslor och upplevelser. Betydelsen av att involvera 

kunden har blivit en allt större del av atmosfärens gestaltning och genom kundens närvaro kan 

företag förmedla den image de önskar vilket leder till att kunderna blir en del av 

marknadsföringen. Utformningen av landskapet är av stor betydelse då det påverkar 

konsumtionens resultat (Hultén et al., 2011, s. 70-78). 

2.2.3 Känselsinnet 

Känselsinnet betecknas ofta som det närmaste sinnet och ger information om kroppens 

temperatur, fukt och vindförhållande och skapar vetskap om kroppens tillstånd och rörelse 

(Krishna & Morrin, 2007). Känselsinnet bidrar till att ett formsinne skapas vilket gör att 

människan kan använda sitt sinne för att koppla samman olika föremål med hur de känns utan 

att behöva känna på det. Formsinnet skapar en återupplevd känsla som gör att människan utan 

beröring kan associera en känsla till ett föremål genom att tänka på det. Känselsinnet är 

därmed en viktig del för ett företags image och av stor vikt för hur en konsument uppfattar en 

produkt och dess kvalitet. Material kan tydliggöra ett företags identitet och värderingar och 

påverkar interaktionen mellan varumärket och konsumenten. Läder, trä samt tegel är exempel 

på material som åstadkommer en avslappnade och harmonisk känsla hos en individ då de 

förknippas med naturliga material och en varm känsla (Hultén et al., 2011, s. 135, 139).  

Hulten et al. (2011) benämner att företagens produkter ska vara tillgängliga på ett fysiskt sätt 

för att kunderna ska ha möjlighet att beröra dessa. En känselupplevelse är individuell och 

därmed skapas olika behov av beröring där vissa personer anser att emotionell upplevelse är 

det mest betydelsefulla. Möjligheten att röra produkter har visat sig ha ett övertygande 

inflytande på kundernas attityder och beteenden. Det har visat sig öka attityder och 

produktinköp samt öka förtroendet för dessa produkter, vilket produktplacering i butik anses 

förstärka responsen i detta avseende (Soars, 2009). En beröring kan därmed skapa ett 

psykologiskt ägarskap och en högre vilja att betala (Hultén et al., 2011, s. 132).  

Känsel involverad i marknadsföring används för att åstadkomma en djupare kontakt och 

förtydliga den ytliga kontakten som redan är befintlig mellan varumärket och konsumenten, 

vilket gör att interaktionen kan stärkas när de andra sinnena inte kan användas i samma 

utsträckning (Hultén et al., 2011, s. 130).   
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2.2.4 Luktsinnet 

Luktsinnet sitter nära den del av hjärnan som hanterar känslolivet, vilket sker i höger 

hjärnhalva. Dofter är därmed nära kopplat med känslor vilket skapar starka emotionella 

bilder. En doft kan beröra människan såväl medvetet som omedvetet innan en närmare 

reflektion hinner göras. 80 procent av alla män och 90 procent av alla kvinnor härleder en 

enskild doft till specifika minnen och upplevelser (Hultén et al., 2011, s. 132).  

Doftens användning i marknadsföringen kan ske på olika sätt med olika syften som grund. 

Det kan nyttjas kortsiktigt för att exempelvis skapa uppmärksamhet kring produkter men även 

för långsiktiga strategiska syften att differentiera, positionera samt stärka varumärkets image 

(Hultén et al., 2011, s. 135). Amerikanska doftexperter anser att användandet av dofter är den 

mest framgångsrika metoden för att skapa sinnesupplevelser där undersökningar visar att 

företag som infört dofter som ett inslag i marknadsföringen ökade sina vinster upp till 40 

procent (Gobé, 2001). 

Det stumma sinnet är en vanlig benämning på luktsinnet. Anledningen ligger i det 

odefinierbara och svårigheten i att med ord beskriva den lukt som uppfattas. Trots problemen 

med att beskriva doften har människan sedan länge använt dofter som verktyg för att uttrycka 

sig och skapa identiteter. Doften är ett hjälpmedel vid hur individer vill uppfattas av 

omvärlden men dofter används även för identitetsskapande för produkter. Ett exempel på 

detta är Citroën C4 som erbjuder kunder ett val av nio olika dofter till kupén. Dofter som 

vanilj, lavendel och citron används för att varje bilmodell ska få en egen identitet. Oavsett 

vilka dofter företagen väljer är användningen av dofter ett verktyg för att ge varumärket 

ytterligare djup där varumärkets kärnvärderingar tydliggörs. Det finns därmed möjligheter för 

företag att med dofter uttrycka sin identitet och stärka produkten samt varumärket. (Hultén et 

al., 2011, s. 145) 

Oavsett vilken typ av marknadsföring som används finns negativa aspekter som måste beaktas 

innan marknadsföringen implementeras i praxis. Negativa faktorer i användningen av lukt kan 

exempelvis vara kundernas och de anställdas hälsa som exempelvis huvudvärk och 

illamående. Andra faktorer som allergi kan utesluta att känsliga kunder har möjlighet att 

vistas i exempelvis butiken.  Då människans doftreferenser är individuella är det viktigt att 

använda dofter som har en så allmän acceptans som möjligt. Att finna en doft som enbart 

uppfattas positivt är näst intill omöjligt då dofter kan uppskattas av några individer och ogillas 
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av andra (Goldkuhl & Styvén, 2007). 

2.2.5 Smaksinnet 

Smaksinnet går ofta under benämningen ”det intima sinnet” på grund utav behovet av fysisk 

närvaro. Det går inte att smaka på avstånd då individen behöver vara på plats för att uppleva 

smaken vilket är till en stor fördel för företagen som vill locka kunder till varumärket. 
Smaksinnet är svagt och hänger ihop med andra sinnen som lukt och känsel. Om lukten vid en 

smakupplevelse försvinner kommer cirka 80 procent av den upplevda smaken att försvinna 

(Hultén et al., 2011, s. 150-167). 

Idag är det endast 16 procent av samtliga varumärken som använder smaken i sin 

marknadsföring och mycket grundas i den okunskap som existerar bland företag om 

möjligheten att använda smak för att stärka varumärket. Kärnprodukten behöver inte fokusera 

på smak för att den ska involveras i marknadsföringen. Istället kan smak bli ett 

differentieringsverktyg som kompletterar och förstärker kundens och individens totala 

helhetsupplevelse. Smaken kan utöka och fullända den image som varumärket strävar efter 

som exempelvis erbjudandet av unikt och påkostat kaffe vid en bilhandel som vill förmedla 

lyx och exklusivitet. Andra exempel är erbjudandet av dryck och lättare mat till kunder som 

står och väntar i kö för att väntetiden ska upplevas kortare. Dryck och tilltugg kan även 

användas som lockbete för att kunderna ska stanna längre i exempelvis en butik och således 

handla mer (Hultén et al., 2011, s. 150-167). 

2.3 Varumärken  
Ett varumärke är ett kännetecken som särskiljer ett företags produkter och tjänster från 

konkurrenters och ger företagen således en image som förhoppningsvis formar ett 

igenkännande hos kunden (Nationalencyklopedin, 2013). Varumärket blir därmed summan av 

produkten, själva organisationen och dess handlingar och kan illustreras följande: 

Varumärke = Produkten + Image 

Varumärket är ett stöd för minnet att fästa rykten på där varumärken i grunden handlar om att 

identifiera något. När identifiering sker särskiljs någonting ifrån något annat och varumärken 

är således betydelsefullt för att stå ut ur mängden (Amnéus, 2011, s. 19-20).  Marknaden idag 

präglas av symboler, tecken och varumärken som alla gör intryck på människan och där 

varumärken ständigt rivaliserar för att bli en del av individers vardag.  Som tidigare nämnts 
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har marknaden utvecklats från en industridriven ekonomi till en allt mer personligt driven. 

Detta i sin tur har bidragit till mer kompetenta konsumenter som tröttnat på att endast 

uppmärksamma själva produkten. Istället är konsumenter intresserade av att bygga långsiktiga 

relationer med trovärdiga varumärken (Dahlbom & Allergren, 2010, s. 15, 81). Det 

konsumeras således inte produkter för dess materiella användbarhet utan för dess symboliska 

mening som framställs i varumärkets image (Jamal & Goode, 2001). 

Varumärkesassociationer delas in i två typer av byggstenar, hårda och mjuka. De hårda 

byggstenarna associeras med själva produkten eller tjänsten medan mjuka i utbyte riktar bort 

fokus från varan och tjänsten till uppfattningen om varumärket och företaget bakom 

(Grönholm, 2013).  

I dagens överskott av produkter och tjänster utgör konsumtion snarare en upplevelse än 

funktionalitet och rationalitet, vilket därmed betyder att de dominerande vid konsumtion är de 

emotionella inslagen. Företagets kärnkompetens och produktens kvalitet spelar således 

mindre roll än konsumentens upplevda känsla av varumärket (Grönholm, 2013). Lindstöm 

(2005, s. 104) menar således på att varumärkesbyggande bör grundas på ett känslomässigt 

plan som syftar till att stimulera relationen mellan konsument och varumärke. 

Undersökningar visar att konsumenter letar efter varumärken som stämmer överens med deras 

självbild och när detta inte uppfylls tenderar konsumenten till att välja bort varumärket 

(Ataman & Ülengin, 2003). Individer med en sämre självkänsla använder konsumtion för att 

förbättra och stärka sin självbild. Konsumtion av varumärken och produkter ger således 

konsumenten möjlighet att bevara den självbild konsumenten har och även signalera det till 

omgivningen (Jamal & Goode, 2001).  

2.4 Den holistiska femhörningen  
Den holistiska femhörningen är en analysmodell utifrån människans fem sinnen och 

presenterar hur mycket marknadsföringskommunikation till kunden som läggs på varje enskilt 

sinne, där utgångspunkten ligger i mitten. Illustrationen menar att ju mer ett företag tillämpar 

sinnena i sina marknadsföringsstrategier desto längre ifrån mittpunkten kommer företaget att 

hamna (Lindström, 2005, s. 68). Enligt Lindström (2005, s. 68) skulle ett femdimensionellt 

perspektiv vara det mest lönsamma och effektiva för att stärka ett företags varumärke, vilket 

innebär kommunikation via samtliga fem sinnen. Idag sker kommunikationen mestadels 
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utifrån ett tvådimensionellt perspektiv, det vill säga användning av två sinnesintryck i 

kombination med varandra.  

Som tidigare nämnt kan applicering av samtliga fem sinnen i kombination med varandra 

skapa en djupare relation med kunden till skillnad från användning av enbart ett sinne. Studier 

visar att desto fler sensoriska beröringspunkter som används vid varumärkesbyggande desto 

högre antal sensoriska minnen aktiveras. När fler antal sensoriska minnen aktiveras blir 

relationen starkare mellan varumärke och konsument. Detta kan resultera i att kunden skapar 

en relation till företaget, antingen medvetet eller omedvetet (Lindström, 2005, s. 68-69).   

Figur	  2	  -‐	  Den	  holistiska	  femhörningen	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

2.5 Teoretisk syntes 
Sinnesmarknadsföring beskrivs i teorin för att skapa en grundläggande kunskap till 

uppsatsens syfte. Beskrivningen görs för att tydligt redovisa det mest elementära inom 

sinnesmarknadsföringen samt tydliggöra individualiseringens utveckling.  

Då vi i arbetet valt att studera galleriors tillämpning av sinnesmarknadsföring anser vi att en 

närmare beskrivning av varumärkens betydelse och roll är av vikt. Gallerior är ett varumärke 

som ständigt kräver arbete för att utmärka sig från konkurrenterna. Genom att förstå 

betydelsen samt kundens syn på ett varumärke kan en tydligare insikt erhållas av hur 

tillämpningen av sinnesmarknadsföring används hos gallerior.  

De fem mänskliga sinnena presenteras i teorin då en ökad förståelse önskas för hur 

sinnesmarknadsföring kan användas i praktiken, där exempel används för att förtydliga 

Källa: Lindström, 2005, s. 71  

	  



	  
15	  

tillämpningen. Presentationen av de fem sinnena underlättar även arbetet i analysen och 

jämförandet mellan galleriorna. Vi anser att kunskapen krävs för att analysen samt 

diskussionen ska baseras på en stark grund. 

Modellen av sinnesmarknadsföring visar hur individer och företag står i relation till varandra. 

Individers sinnesupplevelse uppstår då företaget förmedlar en upplevelse baserat på alla fem 

sinnen. Skapas en multisensorisk varumärkesupplevelse har företaget större potential att 

etablera en relation till kunderna. Modellen används i uppsatsen för att underlätta förståelsen 

av sinnesupplevelsens betydelse för företag samt kunder. Modellen kommer således endast 

illustrera hur en multisensorisk varumärkesupplevelse ser ut och därmed inte tillämpas på 

studiens undersökningsobjekt.  

Den holistiska femhörningen beskrivs då modellen i ett senare skede kommer appliceras i 

analysen av MooD Stockholm och Sturegallerian. Modellen ger en tydlig bild av vilka sinnen 

som företaget tillämpar, vilket gör att sinnena som företaget kan vidareutveckla lättare kan 

studeras samt att modellen underlättar vid en jämförelse av galleriorna.  

Då det enligt den befintliga litteraturen inte finns någon tydlig struktur av hur modellen ska 

analyseras och tillämpas kommer tillämpningen göras utifrån egna förankrade förklaringar. 

Förklaringarna beskriver innebörden av vardera steg för att på detta sätt ha möjlighet att tolka 

företagets tillämpning av sinnena på ett jämförbart sätt. Beskrivningarna är gjorda för att 

illustrera hur sinnesmarknadsföringen i dagsläget ser ut i företaget samt tydliggöra förbättring 

och utvecklingsmöjligheter.  Modellen har modifierats för att lättare ha möjlighet att applicera 

modellens steg på de undersökningsobjekt studien ämnar undersöka. Nedan presenteras den 

modifierade modellen och dess steg. 

Figur	  3	  -‐	  Modifierad	  holistisk	  femhörning 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

Källa: Modifierad modell. Lindström, 2005, s. 71  
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Mittpunkten: Utgångspunkten, företaget använder inte sinnesmarknadsföring. 

Första steget: Första strecket från mittpunkten, företaget integrerar sinnesintryck, dock inte 

medvetet. Företaget har ingen tydlig strategi eller marknadsföring som riktar sig till ett sinne 

men sinnesupplevelsen upplevs ändå av kunden.  

Andra steget: Andra strecket från mittpunkten, sinnesmarknadsföringen används men kan 

utvecklas och integreras ytterligare i tillämpningen, utvecklingsmöjligheter finns.   

Tredje steget: Tredje och steget längst ut från mittpunkten, företaget tillämpar sinnesintryck 

och sinnesintrycket kan inte integreras ytterligare i företaget, utvecklingsmöjligheter finns 

inte.  

Med denna teori som grund anser vi att vi lättare kan uppnå studiens syfte samt 
frågeställningar.	  	   	  
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3.	  METOD	  

I metodkapitlet beskrivs de metodologiska tillvägagångssätten vilket används som underlag 

för utförande och arbetssätt genom uppsatsen. Första delen av kapitlet presenterar valet av 

undersökningsmetod och datainsamlingsmetoder. Vidare diskuteras analysmetod och studiens 

tillförlitlighet vilket avslutas med metod- och källkritik samt en diskussion om etik som studien 

tagit hänsyn till. 

  

3.1 Undersökningsmetod  
Kvantitativa och kvalitativa metoder är de två vanligaste forskningsmetoderna vilket 

kombinerat med varandra benämns triangulering. Kombinationen av dessa två metoder 

används för att få undersökningen mer ekologisk valid än vad en forskning som enbart 

tillämpar en metod erhåller. Ekologisk valid innebär huruvida samhällsvetenskapliga resultat 

är användbara i människors vardag samt sociala miljöer (Bryman & Bell, 2013, s. 64,82). 

Kvantitativ forskning innebär insamling av numerisk data med betoning på kvantifiering. 

Forskningen utgår från ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning med 

tyngd på teoriprövning. Det deduktiva synsättet innebär att forskaren först samlar in material 

och därefter samlar in empirin utifrån detta (Bryman & Bell, 2013, s. 31-32). Kvalitativ 

forskning skiljer sig från kvantitativ forskning då vikten ligger vid ord när det kommer till 

insamling och analys av data. Den betonar en induktiv syn mellan teori och praktik med tyngd 

på generering av teorier. Det induktiva synsättet innebär att teorin tas fram efter insamling av 

empiri, vilket betyder att forskaren samlar in empiri genom observation av verkligheten och 

söker därefter en lämplig teori (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12, 192). 

I uppsatsen har tillämpning av triangulering valts då möjligheten att undersöka fenomenet 

sinnesmarknadsföring utifrån varierande synvinklar och perspektiv ska vara möjlig. För att 

besvara syftet samt frågeställningar har en kombinera av dessa två metoder valts då detta 

genererar mer kunskap om forskningsområdet. Trianguleringen möjliggör en övergripande 

helhetsbild jämfört med vad tillämpning av endast en metod skulle ge. Den kvantitativa 

forskningen utgörs i uppsatsen av en enkätundersökning och den kvalitativa forskningen 

består av intervjuer, observationer samt att uppsatsen utgörs av en kvalitativ innehållsanalys 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 97, 131-153).  
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Då studien analyserar och jämför tillämpningen av sinnesmarknadsföring mellan två gallerior 

har en komparativ design använts. Komparativ design eller jämförande design tillämpas vid 

studier av två kontrasterande fall och kan generera bättre förståelse av en viss social företeelse 

(Bryman & Bell, 2013, s. 89).  

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Primärdata 

Primärdata utgörs av data som forskaren själv samlat in och analyserat vilket gör att 

undersökningsprocessen kan kontrolleras. Exempel på primärdata kan vara intervjuer, enkäter 

eller observationer. I uppsatsen utgörs primärdata av enkäter, observationer samt 

forskningsintervjuer som personligen samlats in (Eliasson, 2010, s. 24).  

3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som ursprungligen samlats in och analyserats av andra utifrån deras 

egna utgångspunkter (Eliasson, 2010, s. 53). Uppsatsens sekundärdata är baserad på litteratur, 

tidningsartiklar, elektroniska källor, forskningsrapporter samt avhandlingar.  

3.2.3 Enkätundersökning och urvalsstrategi  

Skillnaden mellan enkät och strukturerad intervju är att det inte finns någon intervjuare 

närvarande som ställer frågor till respondenterna. Detta gör att utformningen av enkäten bör 

vara så pass enkel att förstå och följa för att minimera risken att respondenterna inte lyckas 

besvara någon fråga. Enkäter tenderar även att ha färre öppna frågor då det är lättare att 

besvara dessa än slutna frågor. Enkät som metod valdes dels för att erhålla ytterligare 

underlag till studien samt dels då det är en bekväm metod att administrera med tanke på tid 

och kostnader (Bryman & Bell, 2013, s. 246-252). Enkätundersökningen delades ut i MooD 

Stockholm och Sturegallerian till besökare som befann sig i galleriorna, detta gjordes då syftet 

med enkätundersökningen var att ta reda på besökarnas uppfattning av galleriornas 

utformning. Enkäten innefattade samma frågor vid båda galleriorna (se bilaga 4).   

Undersökningens utformning grundar sig i ett bekvämlighetsurval vilket är en typ av icke 

sannolikhetsurval och består av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Bell, 2013, s. 204). En urvalsram utgörs av en grupp av samtliga 

enheter i den population som urvalet görs från, vilket i detta fall var individer som befann sig i 

MooD Stockholm och Sturegallerian (Bryman, 2012, s. 179). Populationen vi baserat vår 

urvalsram på är svår att tydligt definiera, då gallerior skiljer sig åt beroende på land, stad och 
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kultur. I grova drag kan populationen definieras som samtliga individer som besöker gallerior. 

För att en galleria ska ha möjlighet att överleva och etablera sig i en stad krävs stor 

efterfrågan vilket i de flesta fall sker i större städer, detta gör att en begränsning kan göras till 

större städer. Att avgränsa små städer gör det även möjligt för studien att öka 

generaliserbarheten då galleriorna som undersöks är etablerade i en storstad. Generaliseringen 

av vårt urval till populationen är därmed begränsat men kan ändå anses gällande av merparten 

individer som besöker gallerior. 

3.2.4 Utformning av enkätundersökning 
En undersökning genomfördes för att ha möjlighet att förbättra enkätundersökningens 

utformning. Detta gjordes innan den slutgiltiga utformningen för att säkerställa att frågorna 

var korrekt utformade samt enkla att förstå. Pilotundersökningen skickades till tio 

respondenter på Facebook och korrigerades sedan därefter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). 

Slutgiltiga enkätundersökningen bestod av totalt 16 frågor innehållande slutna samt öppna 

frågeställningar och besvarades av totalt 50 respondenter, 25 respondenter på vardera galleria 

(Bryman & Bell, 2013, s. 168).   

3.2.5 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor utifrån ett 

fråge- eller intervjuschema där intervjupersonen har möjlighet att svara fritt på frågorna. Det 

finns även möjlighet att ställa ytterligare frågor under intervjuns gång som anses vara av 

betydelse. Innan en intervju sker ska intervjuaren som ställer frågor vara förtrogen i de frågor 

som ingår i intervjuschemat. Detta för att undvika att under intervjuns gång förbise eller ställa 

fel fråga (Ahrne & Svensson, 2011, s. 40-41, 44-52).  

En av respondenterna intervjuades personligen medan de resterande två respondenterna 

intervjuades via mail. Detta gjordes då enbart en respondent var tillgänglig personligen och 

resterande två enbart via mail på grund av långa geografiska avstånd samt tidsbrist. I detta fall 

då inte möjlighet att mötas personligen fanns ansågs mailintervjuer vara det mest lämpliga 

och effektiva tillvägagångssättet. Den intervju som inföll vid ett personligt möte kan 

kategoriseras som en semistrukturerad intervju. Detta då intervjupersonen helt fritt hade 

möjlighet att svara på frågorna samt att grunden bestod av ett intervjuschema, även möjlighet 

att ställa uppföljningsfrågor till intervjupersonen fanns. Klassifikationen kring 

mailintervjuerna som genomfördes kan diskuteras. Med tanke på begränsningar vid 

uppföljningsfrågor samt tillgång till fullständigt fria svar, kan det diskuteras om det i detta fall 
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ska kategoriseras som en semistrukturerad intervju eller en enkät. Då mailintervjun kan 

bedömas som en chat med möjlighet till uppföljningsfrågor samt att ett fast intervjuschema 

förekom kan det dock kategoriseras som en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013, 

s. 215).   

Intervjuerna som genomfördes med MooD Stockholms representant samt Sturegallerians 

ansvarige består i grunden av ett enhetligt intervjuschema. Detta för att underlätta jämförandet 

av sammanställningen. Den tredje intervjun genomfördes med en specialist inom ämnet 

sinnesmarknadsföring och baseras således på intervjupersonens kunskaper samt 

sinnesmarknadsföring i allmänhet (Bryman & Bell, 2013, s. 215).                                                

 

Den personliga intervjun genomfördes med Margareta Andersson, konceptutvecklare på 

Lexter Technology & Sound AB som medverkade i utformningen av MooD Stockholms 

galleria. Intervjun genomfördes den 12 december 2013 klockan 10.30 på Lexters 

huvudkontor. Valet av mötesplats grundades i att respondenten skulle känna sig trygg och 

bekväm under intervjuns gång samt möjlighet att få inblick i det underlag som fanns på plats.  

Intervjuschemat har utarbetats med hjälp av information från litteratur och andra källor som 

noggrant studerats, samt utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna har även tydligt 

och noggrant formulerats för att minimera risken för missförstånd. Margareta fick även ta del 

av intervjuschemat via mail innan intervjutillfället då hon skulle få maximal möjlighet att 

förbereda sig och eventuellt hinna ta fram lämpad information. Detta gjorde att möjligheten 

för fördjupande och genomtänkta svar kunde tillgås (Ahrne & Svensson, 2011, s. 46-47). 

Under intervjuns gång delades arbetet upp mellan intervjuarna angående vem som antecknade 

och vem som ställde frågorna.  

De resterande intervjuerna genomfördes via mail. Den ena intervjun gjordes med Niklas 

Broweus som är civilekonom i grunden med webb- och sinnesmarknadsföring som specialitet 

(Broweus, 2013). Niklas föreläser vid sidan om sitt ordinarie arbete inom ämnet 

sinnesmarknadsföring och arbetar således inte praktiskt med detta. Han har även skrivit boken 

Sinnesmarknadsföring tillsammans med Bertil Hultén och Marcus Van Dijk (Intervju 12 

december, 2013). Intervjun med Niklas genomfördes i syfte som en förstudie för att stärka 

teorin och kommer således inte att analyseras. Därmed skiljer sig Niklas intervju i jämförelse 

med de andra två, då vi använder de resterande två intervjuerna för att analysera galleriorna. 

Intervjupersonen kontaktades först via mail angående information gällande uppsatsens ämne 
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och syftet till intervjun. Därefter iordninggjordes ett frågeschema som skickades till 

intervjupersonen. Intervjupersonen meddelades att ta kontakt angående oklarhet kring 

frågorna för att minimera risken för missförstånd. Intervjufrågorna var utformade utefter 

kunskaper kring Niklas arbete inom sinnesmarknadsföring. Detta i syfte att få ytterligare och 

förnyad information gällande sinnesmarknadsföring som ämne. Intervjuschemat var därför 

enskilt utformat och frågorna var inte detsamma som i de andra två intervjuerna (Bryman & 

Bell, 2013, s. 224-225).  

Den andra mailintervjun utfördes med Maria Jälmestål som är marknadsansvarig på 

Sturegallerian (Sturegallerian, 2013). Intervjupersonen kontaktades på liknande sätt som den 

tidigare intervjun via mail angående information gällande uppsatsens ämne och syftet till 

intervjun. Därefter mailades intervjuschemat, vilket var detsamma som intervjun med MooD 

Stockholms representant Margareta Andersson (Bryman & Bell, 2013, s. 224-225).   

3.3 Observation  
Observationerna som gjorts i denna undersökning är svåra att definiera då endast miljön och 

utformningen av galleriorna studerades. I detta fall är det därmed svårt att klassificera om 

observationen tillhör en kvantitativ metod eller en kvalitativ metod. Observationerna som 

gjorts i studien tar inte hänsyn till hur individer engagerar och uppför sig i en social miljö, då 

de endast tar hänsyn till hur miljön ser ut i galleriornas allmänna ytor. Detta är något 

observatören har studerat utifrån ett personligt perspektiv baserat på bland annat tidigare 

kunskap och erfarenheter. Då egna tolkningar, analyser och slutsatser baseras på 

observationernas material kan observationerna i detta fall kategoriseras som en kvalitativ 

metod. Detta medför att observationerna kategoriseras som en deltagande observation vilket 

innebär att betraktaren har en roll som fullständig observatör. Detta medför att undersökaren 

inte har ett samspel med personer i miljön och personerna behöver således inte ta hänsyn till 

forskaren (Bryman, 2011, s. 388- 389).  

Observationerna i studien genomfördes på MooD Stockholm och Sturegallerian. Under 

observationernas gång gjordes fältanteckningar som var relativt detaljerat sammanfattade 

samt sammanfattningar av egna reflektioner, även bilder togs för att ha möjlighet att minnas 

utformningen. Båda observatörerna var aktiva under observationernas gång och båda förde 

anteckningar samt tog bilder (Bryman, 2011, s. 395). 
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3.4 Analysmetod 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 565) är den kvalitativa innehållsanalysen det vanligaste 

tillvägagångssättet vid kvalitativ analys av dokument. Kvalitativ innehållsanalys tar hänsyn 

till de bakomliggande faktorerna i det som analyseras. Syftet med detta är att forskaren ska 

vägledas i analysen av data. I uppsatsen används en variation mellan insamling och analys av 

data. Detta genom att jämföra intervjuer med resultatet från enkätundersökningen och 

observationer och därefter tolka detta, vilket gav svar på hur sinnesmarknadsföring används 

samt om det fanns eventuella skillnader mellan vad galleriorna vill förmedla och vad 

kunderna uppfattar.  

3.5 Reliabilitet och validitet  
Då både kvantitativa och kvalitativa metoder används har hänsyn tagits till båda metodernas 

kriterier gällande bedömning av mått på olika begrepp. Reliabilitet behandlar huruvida 

resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt 

samt om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Reliabilitet är 

främst aktuellt inom kvantitativ forskning och är en viktig faktor när det kommer till att få en 

bild av kvaliteten i undersökningen. Validitet avser att undersöka om studien mäter det som 

ska mätas (Olsson, Sörensen, 2011, s. 123-124). Då uppsatsen mestadels baseras på en 

kvalitativ forskning har fokus riktats på kvalitativa termer i frågan och reliabilitet och 

validitet. De kvalitativa termerna kommer därmed tydligare beskrivas och appliceras på 

undersökningen.  

Kvalitativa forskare lägger till skillnad från kvantitativa forskare mindre vikt vid frågor som 

rör mätning, då det är nästintill omöjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den 

sociala verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11-12). Den kvalitativa forskningen består 

således av alternativa termer som bedömningsfaktorer, där trovärdighet och äkthet är två 

grundläggande kriterier. Trovärdighet består därefter av fyra delkriterier som är motsvarande 

till den kvantitativa forskningen: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/ 

bekräftelse (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 402) bidrar en 

genomgripande teoretisk referensram till en hög trovärdighet vilket studien strävat efter att 

uppnå genom förankrade teorier som stöd för slutsatserna. För att ge studien en hög 

tillförlitlighet har noggrannhet vidtagits vid utförandet av undersökningen samt att en 

triangulering har tillämpats. Överförbarhet är ett viktigt kriterium där syftet är att skapa en tät 

redogörelse för att ge läsaren bättre förståelse av det studien ämnar undersöka. För att 
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uppsatsen ska inneha överförbarhet har en grundlig och tät inblick i valet av ämne gjorts i 

inledningskapitlet. Uppsatsen eftersträvar även att tydligt beskriva de ämnen som anses vara 

relevanta och nära kopplade till sinnesmarknadsföring och dess betydelse i teorikapitlet. För 

att ge läsaren ytterligare kunskap har bearbetning av tidigare forskning gjorts som därefter 

bidragit till lämpliga metoder (Bryman & Bell, 2013, s. 405). , innebär en fullständig 

redogörelse för forskningsprocessen i studien vilket gjorts för att läsaren senare ska kunna 

bedöma i vilken utsträckning slutsatserna är befogade. Därmed har en så pass fullständig och 

tillgänglig redogörelse av bland annat urval, fältanteckningar, intervjuscheman med dess svar 

samt en redogörelse och diskussion av metod- och källkritik gjorts. För att konfirmeringen ska 

uppfyllas har undersökarna fört en diskussion angående personliga värderingar kring bland 

annat tolkning och utförande av observationerna samt tolkning av enkätundersökningen.   

Genom tillämpning av både kvantitativa och kvalitativa metoder har även en helhetsbild 

strävat efter att uppnås som stöd för varandra.   

3.6 Replikation  
Replikerbarhet är ett begrepp som innebär att reproducera eller upprepa en undersökning och 

dess resultat som forskaren har kommit fram till. Detta kan vara aktuellt om resultatet från en 

undersökning skiljer sig från andra undersökningsresultat. En replikation kan genomföras om 

tillvägagångssättet är detaljbeskrivet, det är därmed viktigt att noggrant registrera förfarandet 

under studiens gång (Bryman & Bell, 2013, s. 62).  

Inom kvalitativ forskning finns inte möjlighet till replikerbarhet då en skild undersökare inte 

har möjlighet att åter genomföra studien på exakt samma sätt. Dock skulle samma 

problemformulering, syfte och litteratur återigen kunna användas däremot inte resultera i 

enhetligt resultat. Detta då undersökarna i uppsatsen tolkar materialet bland annat utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper. Däremot har underlaget i uppsatsen noggrant dokumenteras för 

att på så sätt kunna stärka upp validiteten som i detta fall kan komplettera replikerbarhetens 

frånvaro (Bryman & Bell, 2013, s. 62).  

Inom kvantitativ forskning är en replikerbarhet möjlig, då det är genomförbart att återupprepa 

studien och få överensstämmande resultat. Uppsatsens kvantitativa del har således strävat 

efter att utgå från pålitligt material och ämnar tydligt beskriva tillvägagångssätten som 

tillämpats. Uppsatsen baseras på offentligt material vilket gör att möjlighet till replikation 

ökar då detta material är lättillgängligt. Vid tolkning av materialet har noggrannhet kring 
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subjektivitet beaktats och ett tydligt intervjuschema användes vid intervjuerna för att på så 

sätt kunna generera i liknande resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 62).  

3.7 Metodkritik och Källkritik  

3.7.1 Reflektion kring enkätundersökning 
Nackdelar med enkätundersökningar är att möjligheten till utvecklade svar och följdfrågor 

inte ges samt att svårformulerade frågor kan förbises av respondenten (Bryman & Bell, 2013, 

s. 247).   

Då enkätundersökningen är ett icke sannolikhetsurval som innebär att svaren inte kan 

generaliseras är en replikation svår. Enkätundersökningen genomfördes i galleriorna vilket 

bidrog till att det var relativt svårt att få respondenter att ta sig tid att svara på enkäten. Detta 

bidrog till att det totala antalet respondenter som undersökningen strävade efter inte 

uppnåddes. Avsikten var att antalet respondenter skulle uppnå det dubbla eller eventuellt det 

tre dubbla antalet men då det visade sig vara svårt och tidskrävande att få in enkätsvaren var 

detta inte en möjlighet.    

Enkätundersökningen i uppsatsen består av både öppna och slutna frågor vilket kan urskilja 

för- respektive nackdelar. Fördelar med öppna frågor är att respondenten kan svara med egna 

ord och tvingas inte använda forskarens ordval vilket inte leder in respondenten i en specifik 

riktning. Nackdelar med öppna frågor är att det är tidskrävande för intervjuarna att 

sammanställa svaren då de måste kodas samt att det tar längre tid för respondenten att besvara 

enkäten. Fördelarna vid slutna frågor i en enkätundersökning är att undersökarna enkelt kan 

bearbeta svaren och att jämförbarheten ökar samt att frågorna är lättare för intervjuaren att 

presentera och underlättar för respondenten i svaret (Bryman & Bell, 2013, s. 263).  

För att maximal svarsfrekvens av enkätundersökningen skulle erhållas kan det utmärkas i 

efterhand att färre frågor kunnat ställas. Detta då några respondenter kan ha valt att inte svara 

på grund av att enkäten såg för lång ut. Då nio av sexton frågor utgjordes av öppna frågor där 

en relativ eftertanke krävdes kan detta ha påverkat respondenten att inte vilja svara på 

enkäten. De öppna frågorna ansågs dock vara befogade för att uppnå syftet med uppsatsen 

och hade inte genererat i tillräckligt grundliga resultat om frågeställningarna varit slutna.  

3.7.2 Reflektion kring intervjuer 
Då semistrukturerade intervjuer genomfördes kan det finnas svårigheter i att låta effekten av 

intervjupersonens egenskaper inte påverka respondentens svar eller effekten av samspelet 
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mellan intervjupersonen och respondenten (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56-57). Det som dock 

ansetts vara det optimala hade varit att personligen träffa samtliga respondenter. Detta för att 

kunna ställa följdfrågor på ett lättare sätt samt att risken för missförstånd minimeras 

ytterligare. Valet av mailintervjuer gjordes därmed då vi ej hade tillgång till ett personligt 

möte och då det fanns begränsade resurser. Resultatet av mailintervjuer utföll sig dock som 

beräknat och den information som eftersträvades fullgjordes och kunde ge de svar som 

krävdes för studiens syfte. Tillskillnad från en personlig intervju fanns det svårigheter i att 

ställa uppföljningsfrågor då detta krävde en återkoppling, vilket var tidskrävande. Mailsvaren 

ansågs ändock i viss utsträckning inte generera lika uttömmande svar som vid en personlig 

intervju.  

3.7.3 Reflektion kring observation  
Observationerna som genomfördes i undersökningen var som tidigare nämnt svåra att 

definiera då dessa är gjorda enbart baserat på hur utformningen och miljön ser ut i de 

allmänna ytorna i galleriorna. Detta betyder att ingen hänsyn tagits till individerna i 

galleriorna som befinner sig i den sociala miljön. Med tanke på att en observation av detta 

slag innebär egna tolkningar från observatörens sida blir materialet av stark subjektiv art. 

Detta betyder att om observationen skulle göras om av en annan observatör med en olik 

erfarenhet samt kunskap skulle resultatet troligtvis inte bli detsamma (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 96-96).   

Observation som metod valdes efter påbörjad empiri var insamlad, vilket kan ha bidragit till 

att observatörerna kan ha påverkats av tidigare resultat och kunskap. Detta i sin tur kan ha 

bidragit till ett olikartat resultat än om observationen genomfördes i ett tidigare tidsskede i 

undersökningen.  

Den sociala roll i samhället som observatören har kan likaså bidra till observationens 

tolkningar och resultat. Det som i detta fall kan påverka handlar om vilka observatörerna är 

och hur gallerior vänder sig till dessa. Sandra Gestlöf är 24 år och är en av observatörerna och 

Maria Hendsel, 22 år är den andra observatören. Olika parametrar kan påverka utfallet av 

observationen, dock kan det kvinnliga könet och åldern på observatörerna vara två av de 

större bidragande faktorerna (Ahrne & Svensson, 2011, s. 93-94).  

3.7.4 Reflektion kring datainsamling och källkritik 
Studien baseras i viss utsträckning på material från Internetkällor vilket kan bidra till brist i 

tillförlitligheten då källorna kan ha uppdaterats under studiens gång och kan generera i en 
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inaktuell information. Detta kan därmed medföra att en reproduktion av studien kan leda till 

olikheter i resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Enkätundersökningen som genomfördes i 

studien är byggd på ett bekvämlighetsurval och kan därmed inte generaliseras då populationen 

inte är känd, vilket utfaller i en minskad stabilitet i uppsatsen (Bryman & Bell, 2013, s. 171).   

3.7.5 Reflektion kring kvalitativ analysmetod  
Kvalitativ dataanalys betyder att textmaterialet samlats in genom ostrukturerat textmaterial 

och kan ibland anses vara svårt att analysera då texterna måste tolkas utifrån undersökarens 

perspektiv och erfarenheter. Resultatens kvalitet är därmed beroende av forskaren som 

människa (Fejes, Thornberg, 2011). Interbedömarreliabiliteten i en studie bygger på att 

subjektiva bedömningar görs vid översättning av data vid ett tillfälle då mer än en observatör 

medverkar. Då både enkätundersökningen samt intervjuerna innefattar öppna frågor kan det 

finnas en risk att överensstämmelsen mellan tolkningarna är relativt liten. Detta resulterar i att 

studiens reproduktion minskar. Då en analys baseras på de studerande galleriorna är det svårt 

att veta om en liknande analys uppvisas på två olikartade gallerior (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 123).  

3.8 Etik 
Grundläggande etik handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet 

rörande de personer som är direkt inblandade i undersökningen. Inom svensk forskning finns 

några etiska principer som innehåller informationskravet där forskaren ska informera berörda 

personer om den aktuella undersökningens syfte. Detta innebär att respondenterna ska vara 

medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de kan hoppa av om de så önskar. Den andra 

principen är samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som handlar om att behandla 

respondenternas personuppgifter med största säkerhet. Den fjärde och sista principen är 

nyttjandekravet vilket behandlar att de uppgifter som samlas in endast får användas till 

undersökningens ändamål (Bryman, 2011, s. 131-132).  

Intervjuerna samt enkätundersökningen i uppsatsen har gjorts med de etiska principerna i 

åtanke. Intervjupersonerna blev därför tydligt informerade angående undersökningens syfte 

samt att information gavs angående frivillig medverkan. Intervjupersonerna har även erhållit 

möjlighet att korrekturläsa hur deras information tolkats och beskrivits i uppsatsen. Med tanke 

på den tredje principen har personliga uppgifter till de intervjuade beaktats med största 

säkerhet för att på så sätt inte lämna information som respondenterna inte vill delge. 
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Respondenterna som deltog i enkätundersökningen har likaså lämnats information kring 

undersökningens syfte samt frivilligt deltagande, det framkom även tydligt i 

enkätundersökningen att respondenterna var fullständigt anonyma. Vid det tillfälle som 

enkätundersökningen delades ut fick respondenterna möjlighet att få undersökarnas 

kontaktuppgifter, detta om respondenten var intresserad av en återkoppling eller något annat 

ärende (Bryman, 2011, s. 131-132). 	    
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4.	  EMPIRI	  	  

I empirikapitlet redovisas de resultat som erhållits genom utförandet av intervjuer, 

observationer och enkät. Kapitlet börjar med en presentation av galleriornas tillämpning av 

samtliga fem sinnen utifrån det insamlande materialet från intervjuerna. Vidare görs en 

presentation av observationerna som sedan avslutas med en sammanställning av besökarnas 

uppfattning från enkätundersökningen.  

 

4.1 MooD Stockholm 

MooD Stockholm är sedan mars år 2012 en av de senaste etablerade galleriorna i Stockholms 

innerstad. Gallerian är stationerad i centrala Stockholm mellan Östermalm och Norrmalm och 

bygger på ett koncept som riktar fokus till människor som möts med olika primära syften. 

Wishing, Desire och Everyday är tre zoner som tillsammans utgör gallerians utformning och 

innefattar gator, torg och parker. Zonerna bygger på varierande teman och har alla 

individuella karaktärer och atmosfärer för att locka olika målgrupper. Gallerian utgörs av 60 

butiker som karaktäriseras av differentierade atmosfärer, färger och tempon (AMF 

Fastigheter, 2013). 

MooD Stockholm strävar efter att vara den främsta handelsplatsen där besökarna och gästerna 

ska uppleva en miljö med genomtänkt atmosfär för alla sinnen. Detta sker i både inne- och 

utemiljö och ska vara ett samspel mellan konst, ljud, smak och doft. Gallerian arbetar efter att 

få besökare att lämna platsen med en ”feelgood” känsla.2 

4.2 Sturegallerian 
Sturegallerian byggdes mellan år 1986 och 1989 och är beläget på Norrmalm i centrala 

Stockholm och har idag cirka 60 butiker med skandinaviska samt internationella varumärken 

(Sturegallerian, 2013). Gallerian är en sammanslagning av flertalet kvarter och bakgårdar och 

innehåller kända restauranger, kaféer samt nattklubbar (Hultén et al., 2009, s. 35, 45). 

Sturegallerians primära syfte är att skapa en atmosfär som får besökarna att stanna kvar en 

längre period. Sturegallerian vill vara en premiumgalleria och vill uppnå målet att vara en 

självklar mötesplats i Stockholms innerstad. Gallerian lägger fokus vid utformningen av de 

allmänna ytorna där de vill undvika mobilsäljare eller liknande försäljning och vill istället 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
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skapa en behaglig atmosfär att vistas i. En atmosfär bestående av sittytor, dekorer som under 

evenemang specialiseras. En premiumgalleria innebär att vara en galleria som utmärker sig 

med exklusivitet och lyx.3 

4.3 Hörselsinnet 

4.3.1 MooD Stockholm 

I de allmänna ytorna har MooD Stockholm utvecklat ett ljudkoncept som är anpassat för 

gallerian och har således integrerat ljudet på ytor som gångar, rulltrappor, toaletter och 

trädgården. Idag består gallerian av totalt 18 ljudzoner där rulltrapporna har ett riktat men 

subtilt ljud som ändras beroende på säsong. Änglaspel och hästhovar är två exempel på ljud 

som hörs vid rulltrapporna i juletid. Trädgårdspartiet har ljudteknik i planteringarna som 

fyller en funktion att eliminera trafikljud där fågelkvitter och allmänna naturljud maskerar 

trafikens buller. Ljuden i trädgården ändras beroende på årstid men även efter tid på dygnet 

där ljudet vid nattetid skiftar och får mer tropiska inslag. Toaletterna i gallerian har 

individuella ljud som baseras på vilken av de tre zonerna toaletten befinner sig i. Ljudet är 

därmed anpassat beroende på vilken zon toaletterna tillhör.4  

Ljuddesignen är en del av gallerians koncept, det vill säga att ljudet är ett komplement till 

interiören så som möblerna och den övriga inredningen. Ljudet ska således integrera med de 

övriga visuella intrycken där exempelvis standardiserade musiklistor som bidrar till att 

musiken får den primära uppmärksamheten inte används. Ljudet ska inte vara i fokus utan 

enbart vara en del av den totala miljön.   

För att fullborda MooD Stockholms idé av att skapa en atmosfär med utomhuskänsla används 

naturljudsambient, det vill säga naturliga ljud som fågelkvitter och ljud från exempelvis vind, 

vatten och djur. Valet av att integrera naturljud i konceptet baseras på människans medfödda 

relation till naturen vilket skapar en avkopplande känsla och får därmed kunden att stanna 

kvar längre i gallerian. Valet av naturljud baseras även på att zonerna ska få en tydlig röd tråd 

och på så sätt avdramatisera kontrasten mellan dessa för att knyta ihop konceptet i gallerian.5  

Ljudet i de allmänna ytorna anpassas beroende på årstider och förnyas fyra gånger per år där 

ljudet baseras på musik med inslag av ljudeffekter. MooD Stockholm lägger stort fokus på att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
4	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
5	  Ibid.	  
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ljudet från de allmänna ytorna inte ska påverka butikerna eller restaurangernas ljudval och 

likaså tvärtom. Ljudtekniken är placerat på ett sådant sätt att det inte väcker uppmärksamhet 

och är därmed placerade utom synhåll. Konstverken som är placerade i vardera zon i gallerian 

har alla en individuell ljudsättning som är en förlängning av konstverket. Ljudet är framtaget 

tillsammans med konstnären för att ljudet ska bli enhetligt med konstnärens vision och inte 

strida mot denna.6 

Ljuddesign i Wishing: 

MooD Stockholm associerar Wishing till Notting Hill där den typiska mannen och kvinnan 

som gallerian erhållit i åtanke vid utformning av zonen består av en välvårdad man med klippt 

skägg, ordentliga jeans med loafersskor och en casual modemedveten kvinna, med lättare 

makeup dock av en mer avslappnade karaktär.7 Ljuddesignen i Wishing består av mer 

naturljud och skapar associationer till sommar där visslingar och gitarrljud är viktiga 

komponenter. Ljudet ändras vid event och högtider som exempelvis julen där en ny skepnad 

skapas.8  

Ljuddesign i Desire:  

Desire är den zon som anses vara mer exklusiv. I denna zon skiljer sig ljudbilden från 

wishing, där gitarrljudet och visslingarna ersätts med modern loungemusik och har istället 

inslag av glitterliknande ljud som effekt. Naturljuden är fortfarande integrerade i musiken för 

att intrycket av att vara utomhus ska kvarstå samt för att skapa en mjukare övergång mellan 

zonerna. Ljusdesignen som skapats för gallerian är tänkt att fylla en funktion av att 

sammankoppla zonerna, samtidigt som en särskiljning sker. Befinner sig besökaren i 

övergångsfasen mellan två zoner ska intrycket av att befinna sig i en ny zon inte vara allt för 

påtaglig.9  

Ljuddesign i Everyday: 

Everyday är en mer konsumtionsrörlig zon och associeras med en vardaglig och avslappnad 

stil. Zonen består av mer enkla och vardagliga butiker och elektroniskt ljud med synt är det 

som karaktäriserar denna zon. Naturljud är även här är ett viktigt inslag i ljuddesignen.10  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
7	  Ibid.	  
8	  Ibid.	  
9	  Ibid. 
10	  Ibid.	  
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4.3.2 Sturegallerian 

Under kampanjer använder Sturegallerian eventljudpuckar samt ljudduschar vilka endast 

riktas till en fokuserad plats.11 Riktat ljud fungerar som en ficklampa som belyser en 

begränsad yta vilket gör att omgivningen inte störs. Ljudpucken kan appliceras på exempelvis 

skyltfönster, väggar och utställningar (Lexter, 2013). Eventljudpuckarna som Sturegallerian 

använder sig av tillämpas för att skapa ett intresse ut mot Stureplan samt för att skapa en 

känsla och stämning inne i gallerian.12 Dock finns det enligt Margareta Andersson 13 ingen 

enhetlig ljudinstallation genomgående i gallerian, därav har Sturegallerian inget ljud 

integrerat i ett koncept. I dagsläget finns dock ett intresse för att i framtiden skapa en 

genomgående ljuddesign i gallerian. Då ljudet inte ingår i ett koncept används ljudet istället 

för att skapa en upplevelse på en specifik plats. Det kan exempelvis vara ljud under en julgran 

i gallerian. Idag har Sturegallerian ett högtalarsystem vid den stora entrén som spelar musik 

samt två eventytor inne i gallerian som spelar ljud vid särskilda event. 

4.4 Synsinnet  

4.4.1 MooD Stockholm 

Gallerian har fyra konstverk skapade av kända konstnärer som är positionerade runt om och 

utanför gallerian och används för att attrahera synsinnet. Konstverken har även fått en 

individuell ljudsättning som framtagits tillsammans med konstnärerna. Cajsa Von Zeipel är en 

konstnär som framtagit konstverket, Pretty Vacant som föreställer en kvinna vänd mot 

Regeringsgatan bärandes gallerian på sina axlarna. En annan konstnär som designat ett 

konstverk till gallerian är Arvid Wretman. Hans konstverk består av två delar, en ljuslåda och 

en väggmålning som är placerat i zonen Wishing. Konstverket förhåller sig till omgivningen 

och är inspirerat av shopping där väggmålningen ska presentera dagen och ljuslådan ska 

presentera natten. I zonen Desire finns Katarina Löfströms skulptur som föreställer en 

kopparfontän som besökarna har möjlighet att dricka ur. Det fjärde konstverket finns 

tillgängligt utanför entrén vid Norrlandsgatan. Konstverket är designat av Peter Hagdahl vid 

namn Liquid Sky är ett LED tak.14  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
12	  Ibid.	  
13	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
14	  Ibid.	  
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Toaletterna i gallerian har en individuell design med egna teman där en ljuddesign har 

adderats beroende på tema, vilket krävt stora resurser. Toalettdelen är skapade för barn och 

vuxna, där barnen har en enskild ingång som består av en mindre utformad dörr. Inuti 

barntoaletten är taket designat som en stad som hänger upp och ner och toaletterna är av 

mindre storlek där ytterligare en ljuddesign har tillämpats.15  

4.4.2 Sturegallerian 

Sturegallerian arbetar ständigt med att skapa en utformning som Maria Jälmestål 16 själv 

beskriver som häftig och trevlig. Detta genomförs med syfte att få kunden att spendera längre 

tid i gallerian för att på så sätt uppfatta utbudet som erbjuds. Ljussättningen i gallerian är 

enligt Maria viktig för att kunna nå den eftersträvande atmosfären men är inget som gallerian 

arbetar med bortsett från standardbelysningen. Sturegallerian har två eventytor som flitigt 

används för utställningar, där många utställningar riktar fokus till synsinnet som exempelvis 

blomsterevent.17  

4.5 Känselsinnet 

4.5.1 MooD Stockholm 

MooD Stockholm använder sig idag av känselsinnet i gallerian i form av sittplatser 

utplacerade runtom i gallerian, det är allt från bänkar till mjuka fåtöljer.18  

4.5.2 Sturegallerian 

I intervjun med Maria 19 framkommer att Sturegallerian för tillfället inte medvetet arbetar 

med känselsinnet i sin marknadsföring. Observationen visar dock att Sturegallerian har 

utformat sittytor på flertalet positioner i gallerian vilket kan betecknas som användning av 

känselsinnet. Detta är alltså inget medvetet val av känselsinnet från gallerians sida men visar 

ändå tillämpning på användning av känselsinnet. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Ibid.	  
16	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
17	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
18	  Ibid.	  
19	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
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4.6 Luktsinnet  

4.6.1 MooD Stockholm 

Doften ”Fresh crisp linen” är en specifikt framtagen doft till MooD Stockholm galleria och 

ska representera varumärket. Avsikten är att doften ska vara konstant det vill säga inte bytas 

ut beroende på årstider eller högtider, dock kan doften avlägsnas vid särskilda evenemang. 

Gallerian har valt att lägga doften i slussen vid entréerna då de inte vill ha spridning i 

resterande ytor i gallerian, där avsikten är att kunden uppmärksammar doften vid in- och 

utgång.20 Doften som MooD Stockholm använder sig av har genomgått en kontroll av EU 

organet IFRA. IFRA består av en grupp farmaceuter som säkerställer att doften inte 

framkallar allergi. Detta för att även allergiker ska kunna besöka gallerian. I intervjun med 

Margareta framgick att doften är eftertraktad av besökare i gallerian, då de efterfrågat doften 

för försäljning.21  

4.6.2 Sturegallerian 

Luktsinnet är för närvarande inget som Sturegallerian fokuserar på, undantag finns vid 

kampanjer då de stundom väljer att tillämpa detta. Sturegallerian anser att användandet av 

luktsinnet ger en bättre effekt inne i själva butikerna och restaurangerna i jämförelse med i de 

allmänna ytorna i gallerian.22 Enligt Margareta Andersson 23 konceptutvecklare på Lexter, bör 

doft tillämpas i Sturegallerian endast för att förstärka ett event och skapa en upplevelse och 

inte användas för permanenta installationer. Detta på grund utav att Sturegallerians 

byggnation inte möjliggör en doftimplementering på ett ultimat sätt. Gallerian består i 

dagsläget av trånga gångar samt av öppna butiker. Om doft implementeras i gallerian bör det 

enligt henne i sådana fall ske i relation till de mindre entréer som finns. Implementeras doften 

vid ingångarna samt de allmänna ytorna kommer detta sprida sig in till butikernas ytor. 

4.7 Smaksinnet  

4.7.1 MooD Stockholm 

Smaksinnet är idag inget som tillämpas i de allmänna ytorna då gallerian vill att kunden 

aktiverar smaksinnet på de restauranger och caféer som finns tillgängliga. Undantag finns 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
21	  Ibid.	  
22	  Ibid. 
23	  Ibid.	  
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dock vid särskilda event då utställningar implementeras i de allmänna ytorna som riktar fokus 

till smaksinnet.24 	  

4.7.2 Sturegallerian 

Tillämpningen av smaksinnet i de allmänna ytorna i Sturegallerian är näst intill identiskt med 

MooD Stockholm. Smaksinnet förbises i de allmänna ytorna och ska istället aktiveras i 

restauranger och caféer med undantag från specifika event.25 	  

4.8 Observation 
Nedan beskrivs en observation av hur MooD Stockholm och Sturegallerian är uppbyggd, 

utformad och hur de upplevs i de allmänna ytorna.  

4.8.1 MooD Stockholm 
Vid korsningen Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan smyckas entrén till Mood 

Stockholm med Cajsa von Zeipels konstverk föreställande en kvinna som bär gallerian på sina 

axlar. Konstverket är cirka tre meter högt och helt i vit färg. Ljudet som hörs vid konstverket 

och entrén är discoliknande musik. Ljuset vid ingången består av tjocka lysrör som hänger 

kors och tvärs från taket och bryter av mot det annars svarta taket vilket ger ett modernt 

intryck. Vid ingången till gallerian, det vill säga plan tre, möts besökaren av en subtil fräsch 

doft som påminner om citrus. Belysningen en bit in i gallerian är liknande den i entrén, tjocka 

lysrör hängandes från taket och golvet är av vit sten med mörka kanter längs sidorna. Golvet 

är även försett med en röd matta en bit in i gallerian. Taket i gallerian är svart och väggarna är 

vitmålade. Listerna runtomkring ingångarna samt vid fönstren till butikerna har olika färger 

beroende på vilken butik och har vid observationstillfället färger som rött, grönt och svart. 

Ingångarna till butikerna är designade för att likna gatutorg vilket skapar en illusion av att 

befinna sig utomhus. Ljudet av gitarr blandat med fågelkvitter spelas i högtalarna. Längre in i 

gallerian möts besökaren snart av restaurangen Boquerian som öppnar upp gallerian och blir 

således en mittpunkt med gångar runt om. I ena hörnet av Boquerian finn en ingång till en av 

de tre påkostade toaletterna där golvet består av gult kakel. Precis vid ingången till toaletterna 

finns en brun soffa med en golvstående växt ståendes intill. Väggarna och dörrarna till de 

enskilda toaletterna är gula och på golvet finns fyrkantiga sektioner av gula mosaikplattor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
25	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
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Om besökaren fortsätter till höger från Boquerian påträffas snart ytterligare ett konstverk, en 

väggmålning av Arvid Wretman. Om besökaren befinner sig tillräckligt nära kan en 

förändring i ljudet urskiljas som är kopplad till konstverket. Rakt fram tätt intill Boquerian 

möts besökaren av en svart trappa med en stark gul belysning vid varje trappsteg. Efter 

trappan fortsätter inredningen i samma tema som tidigare där besökaren möts av vita golv och 

väggar samt olikfärgade butiksentréer. Längre fram i gången är restaurangen Eat placerad 

som har stora glasväggar och glastak med utsikt ut mot staden. Vid Eat finns en gång som 

leder till toaletter samt till andra utgången mot Jacobsbergsgatan. Toaletterna vid denna 

utgång skiljer sig från föregående toaletter och har en annorlunda design. Golvet är av svart 

sten och väggarna är vita med vassliknande inslag. Stora speglar med guldram sitter ovanför 

de svarta krukformade handfaten. Dörrarna till toaletterna är av grått glas och utanför dessa 

finns en stor soffa som är rödrutig med guldfärgade kuddar. Hörnen i toalettområdet pryds av 

golvstående växter. Inne i toalettutrymmet finns även en dörr som leder in till restaurangen 

Eat. Utanför toaletterna syns Katarina Löfströms konstverk, kopparfontänen som består av ett 

virrvarr av kopparrör och ett kopparhandfat som går att dricka ur. Även här kan en skillnad i 

ljudet urskiljas om besökaren befinner sig tillräckligt nära konstverket.  

Från Eat delas gången upp i två delar och bildar således en ö av butiker i mitten. Efter ön 

kommer en stor öppen yta med rulltrappor i mitten. Längs gångarna finns golvstående växter 

samt bänkar utplacerade. Ljudet här skiljer sig en del från det som hördes vid första ingången 

och istället för gitarrspel hörs nu glitterliknande ljud som klockspel. Även här hörs ljud av 

fågelkvitter. Tätt intill rulltrapporna finns ytterligare bänkar som inte tillhör någon specifik 

butik och kan utnyttjas av vem som helst. Ljudet i rulltrapporna är lite mer subtilt jämfört med 

resterande ljud i gallerian och består vid observationstillfället av bjällror samt klockspel.  

Plan två på MooD Stockholm har även här ljust och vitt golv med mörka kanter och är 

cirkulärt utformad med gångar runt rulltrapporna. Även här har butikerna olika färger på 

listerna vid ingångarna och fönsterna. Ljudet som finns tillgängligt i gångarna är av 

elektronisk karaktär där ljudet från en synt framkommer tydligt. Fågelkvitter är även här 

inkluderat i ljudbilden. I ena delen av det cirkulärt utformade planet finns en gång till 

toaletter. Ingången till dam- och herrtoaletterna smyckas av en grå dörr där golvet är av vit 

sten med ett mittenparti av blå mosaikplattor. I mitten av dessa mosaikplattor finns en röd 

rektangulärformad sittplats med en röd fastspänd kudde som ryggstöd. Stora vita pelare finns i 

mitten av rummet och i hörnet av damtoaletten finn en vrå med runda pallar som sittplatser 
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framför en stor spegel. Bredvid denna vrå finns ett rum med ett rött draperi för omklädnad där 

en röd soffa står intill väggen. Vid utgången från toaletterna finns en svart soffa och en 

golvstående växt placerad mot en fondvägg som föreställer en stad ovanifrån. Väljer 

besökaren att titta till vänster precis vid utgången möts denne av en 150 centimeters dörr som 

är avsedd för barn. Inne på barntoaletten smyckas taket av en upp och nedvänd stad som har 

en egen ljuddesign. 

Det nedersta planet liknar plan två och har nästintill identisk design när det kommer till ljud 

och utseende. Här finns även lyktstolpar utplacerade bredvid rulltrappan för att förstärka 

utomhuskänslan. Gången på nedre planet leder ut till korsningen Mäster Samuelsgatan och 

Norrlandsgatan. När besökaren har passerat dörren ut möts denne av Peter Hagdals konstverk 

som sitter uppe i taket, ett LED tak som skiftar i färg med tillhörande ljuddesign.  

	  
Helhetsintrycket av MooD Stockholm var att gallerian kändes fräsch och ny där känslan av 

lugn var tydlig. Intrycket av att MooD Stockholm skiljer sig från andra gallerior uppstod och 

upplevelsen av en behaglig atmosfär var påtaglig. Det var lätt att orientera sig fram i gallerian 

när inte ett tydligt mål fanns. Letar man dock efter en specifik affär eller restaurang kan det 

vara svårt att hitta då ingen tydlig karta eller pekskärm finns tillgänglig.	  

4.8.2 Sturegallerian 
Sturegallerian har fem entréer, tre belägna mot Birger Jarlsgatan vilket består av en 

huvudingång samt två mindre entréer, de resterande två är belägna mot Grev Turegatan. 

Innanför huvudentrén är ljud placerat och erfaras vidare ett fåtal meter in i gången. Det grå 

stengolvet som förekommer är försett med en grön matta och väggarna är prydda med 

dekorationer av metall från golv till tak och taket är täckt av ljusslingor. Vidare in i gallerian 

kommer besökaren så småningom in i ljusgården. I mitten av ljusgården ligger en brödbutik 

som vid observationstillfället har juldekorationer hängandes i taket ovanför diskarna. 

Ljusgården kan ses som gallerians mittpunkt och utifrån denna mynnar resten av gallerian ut, 

vilket består av totalt fem gångar som leder ut i gallerian. Ljusgården har högt i tak med 

synliga vitmålade våningsplan med orangea detaljer, taket är vitmålat och består av en 

glasformad åttahörning placerat i mitten. Intrycket blir därför öppet och ljust.  

Runt ljusgården och gångarna finns butiker, restauranger och caféer. Vid den ena 

restaurangen finns två rulltrappor som tar besökaren upp en våning till restaurangens öppna 

serveringsdel, vilket gör att restaurangbesökaren har möjlighet att titta ut på ljusgården och 
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likaså tvärtom. Ytterligare två rulltrappor är etablerade framför en butik som tar besökaren till 

övervåningen. Till höger respektive vänster om butikens rulltrappor finns två gångar som 

leder vidare in i gallerian. Vidare åt höger ligger ytterligare en gång som är den tredje gången 

och den tidigaste belägna sett till höger från huvudingången. Detta är även den största gången 

sett till storleksbredden. Mellan denna gång och huvudentréns gång är en stor pekskärm 

placerad med karta och allmän orientering av gallerian. Till vänster om huvudentréns ingång 

finns två stora glasdörrar som leder in besökaren till två hissar. Hissarna är sedda för de 

personer som antingen vill besöka något företag som är etablerat på något av Sturegallerians 

våningsplan eller till restaurangens övervåning samt till de allmänna toaletterna. Toaletterna 

består av svarta dörrar till respektive dam och herr toalett och består av två separata toaletter 

inne på damtoaletten, den allmänna golvytan är relativt liten. Toaletternas golv är av svart 

klinker med guld- och silverfärgade detaljer runtom handfat och speglar.  

Gången till höger om butikens rulltrappa mynnar ut i en tom yta bestående av stolar med 

tillhörande bord. Ljussättningen i gången känns relativt mörk tillskillnad från den stora 

ljusgården. I mitten av sittytan är två pelare belägna som är klädda i stora röda tegelblock. 

Fortsätter besökaren genom denna yta möts denne av en butik vilket ger möjlighet att gå till 

höger eller vänster om butiken. Väljer besökaren att gå till vänster kommer denne att hamna i 

den andra gången. Butikens väggar består av glas och har därmed inga karmar eller liknande. 

Golvet i gången är utformat med rödfärgade stenplattor som är utplacerade på kanterna av 

vardera gång, vilket gör att besökaren har möjlighet att uppmärksamma och lokalisera de 

separata gångarna. Pyntade julgranar och andra dekorationer är även uppställda längst 

gången. Väljer besökaren att gå höger om butiken kommer denne så småningom till en ny 

gård, där även de rödfärgade stenplattorna längs kanterna tar slut. Längst gången ligger 

enskilda butiker utplacerade med egna ingångar. Till vänster finns ytterligare en pekskärm 

med karta och information om gallerian. I mitten av gården ligger en stor öppen restaurang 

som har en gång på varsin sida vilka fortgår till två av de mindre entréerna mot Grev 

Turegatan, inget ljud hördes vid dessa gångar eller entréer. Utanför dessa entréer står en stor 

staty med Sturegallerians namn inristat. Gångarna har bruna tegelstensväggar och i taket på 

gården hänger ljusslingor, i gångarna finns separerade butikerna med egna ingångar, även här 

känns ljussättningen relativt dov. I slutet av gångarna, nära in-och utgångarna är golvet täckt 

med en kombination av rosa, lila, röda mattor. Går besökaren vänster från gången denne kom 

från med restaurangen på höger sida kommer denne fram till nästa gång belägen på vänster 

sida. Denna gång kommer så småningom fram till den stora ljusgården, vilket även är gången 
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till vänster om butikens rulltrappor. I början av denna gång finns ytterligare en stor pekskärm. 

Fortsätter besökaren in i gången är utformningen densamma som i den andra och golvet har 

åter rödfärgade stenplattor längst kanterna samt att butikerna har markerade skyltfönster med 

svarta karmar och lister. Besökaren kommer slutligen tillbaka till butiken som bestod av 

glasväggar vilket gör att denna har gått runt ena delen av gallerian. I detta skede är besökaren 

tillbaka till sittytan med bord och stolar innehavande två pelare klädda stora tegelblock. 

Stolarna liknar en äldre modell gjorda av bruna pinnar med vita säten och borden är gröna 

med en stålfot, intrycket av borden är även av en äldre mer sliten karaktär. Fortsätter 

besökaren till höger om denna yta kommer denne alltså fram till den stora ljusgården, 

gallerians mittpunkt.  

Den första gången till höger från huvudentrén ligger stengolv dekorerat med röda detaljer på 

utmärkande partier. I denna gång är väggar, tak och pelare vitmålade, dock inte på 

skyltfönstren in till butikerna. Butikernas skyltfönster består i denna gång av glas med 

svartmålade karmar och lister och vid observationstillfället är taket fyllt med juldekorationer 

bestående av gröna girlanger med röda rosetter och julgranar utplacerade i gångarna. Gången 

sluttar svagt nedåt och butikerna är varierande. Gången svänger vidare till höger vilket tar 

besökaren till ytterligare en gård bestående av ett glastak liknande en kupol, med synliga 

våningsplan på väggarna med vita karmar och röda och bruna väggar. I mitten av gården är en 

rund öppning skapad vilket hänvisar besökaren ner till nedervåningen som åskådliggör en 

bokhandel. Runtomkring öppningen finns stolar och bord placerade tillhörande ett café och 

ovanför öppningen hänger vid observationstillfället tre lysande juldekorationer från taket. 

Runtom gården finns bland annat caféer, restauranger och klädbutiker. Fortsätter besökaren 

till höger om öppningen anländer besökaren till en in- och utgång vid namn Stureplan 4A med 

gula mattor av röda och orangea inslag och väggarna är av marmor utformade i svartvit 

randigt mönster. På ena väggen hänger en liten pekskärm som illustrerar vilket våningsplan 

respektive företag är etablerat på, ingen allmän information om gallerian. Förflyttar sig 

besökaren istället till vänster om öppningen finns ytterligare en in- och utgång vid samma 

namn, Stureplan 4A, etablerat med en ingång till en restaurang i slutet av gången. Utformning 

är även vid denna in- och utgång liknande som på den andra sidan. De två in- och utgångarna 

ligger cirka fem meter ifrån varandra och ytan mellan dessa gångar består av en sittyta med 

bord och stolar, denna del har likaså svartvit randiga marmorväggar samt en grönmarmorerad 

vägg med svarta ränder. Vid dessa ingångar hördes inget ljud.  



	  
39	  

Helhetsintrycket av Sturegallerian efter observationen var att det till en början var svårt att 

lokalisera sig i gallerian då gallerian är uppbyggd med gångar utifrån den stora ljusgården. 

Det bidrog till att det svårt att få en bra uppfattning om hur gallerian var uppbyggd. En 

bidragande faktor till att gallerian kändes ogenomtänkt kan ha varit ljussättningen som gjorde 

att känslan blev relativt dov och mörk. Det som även uppmärksammades var de äldre 

utformningarna i gårdarna och gångarna i gallerian, vilket gjorde att besökaren fick en känsla 

av lyx men även en äldre gestaltning. Det mest positiva med gallerian var gårdarna vilket 

gångarna mynnade ut i som bidrog till att besökaren fick en känsla av att upptäckta nya 

platser allt eftersom. Det som dock ansågs vara av den sämre karaktären var toaletterna som 

ansågs vara relativt svåra att hitta då det inte fanns någon synlig skylt samt att detta var de 

enda toaletterna som kunde uppmärksammas tillhörande de allmänna ytorna.  

4.9 Sammanställning av enkätundersökning  
Nedan visas utvalda resultat av enkätundersökningen gjorda på 50 respondenter i blandade 

åldrar. Då flertalet av svaren från respondenterna liknar varandra har en presentation av de 

svar som representerar enkätundersökningen som helhet valts ut.  

Hur var ditt helhetsintryck av MooD Stockholm galleria? 

”Det var bra, de har tryckt in mycket affärer på liten yta utan att göra det trångt. Det är nära 

till alla affärer och lätt att hitta.” 

”Fräsch, och bra. Bra möjligheter för mat och shopping.” 

”Modern och fräsch galleria.” 

”Modernt, glassigt och nytt. Satsigt.” 

”Modernt, nytt och skön känsla, lyxigt.” 

”Nytt, fräscht, trevligt.” 

 
Hur var ditt helhetsintryck av Sturegallerian? 
 

”Fräscht.” 

”Äldre, mer anor! Känns som att de tror att de är bäst.” 

”Lite rörigt, stureplansaktigt, med lite lyxbutiker och annat.” 

”Den är byggd på samma sätt som MooD gallerian men den känns lite snobbigare.” 

”Väldigt high-class men det får den stämpeln också med hjälp av folket som går här.” 

”Gillar inte gallerians utformning. Det är svårt att hitta butiker och man går vilse i 

gångarna.” 
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”Lummigt och mysigt. Lugn stämning. Kunder som är lite fina i kanten.” 

”Rörigt, trångt, men fint.” 

”Dyrt.” 

	  
Vad är det första du tänker på när du hör MooD Stockholm galleria? 
 

”Att det är den nyaste gallerian i Stockholm.” 

”Överklasställe! Men jag går ändå hit och trivs bra.” 

”Lyxigt, genomtänkt galleria.” 

”Mycket modern galleria.” 

”Statyn utanför och typ lite disco.” 

”Trivsam galleria med bra variation.” 

”Statyn utanför entrén.” 

 
Vad är det första du tänker på när du hör Sturegallerian? 
 

”Överklasställe.” 

”Bra belägen” 

”Bra möjlighet för shopping” 

”Dyrt, flaschigt, lyxigt, till för Modemänniskor och människor med pengar” 

”Känner mig inte lika bekväm här, inte det stället jag föredrar” 

”Sterilt, överklass. Känns som de ser ner på en” 

”Sturebadet och Stureplan” 

”Propert och fint” 

”Svampen” 

”Dålig galleria” 

”Rörig” 

”Snobbigt” 

 
MooD Stockholm galleria vill förmedla ”att vara den främsta handelsplatsen där 
kunder och gäster med alla sinnen ska få uppleva en miljö med genomtänkt atmosfär. 
Gallerian strävar efter att få kunder att lämna platsen med en ”feelgood” känsla”, anser 
du att denna bild stämmer överens med den du har av gallerian? Motivera gärna 
varför. 
 

”Det stämmer. Trevlig, avslappnad atmosfär.” 

”Ja det stämmer! Med alla olika sinnen! Olika sinnen men samma feta plånböcker kanske.” 

”Ja det stämmer, jag har i och för sig bara ätit här.” 
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”Ja det tycker ja. det är verkligen många sinnen som stimuleras inne i gallerian” 

”Ja, vet dock inte om det är den främsta handelsplatsen än så länge men det är en trevlig 

galleria som man får en ”feelgood” känsla av helt klart.” 

”Ja! Du får ta in intryck via alla sinnen.” 

”Nja, inget jag tänkt på” 

”Absolut” 

 
Sturegallerian vill förmedla ”en trevlig atmosfär och vill vara en självklar mötesplats i 
Stockholm City”, anser du att denna bild stämmer överens med den du har av 
gallerian? Motivera gärna varför. 
 

”En mötesplats vette fan! Är inte mysig, mer steril.” 

”En trevlig atmosfär håller jag med om att det är. En mötesplats kan det vara för folk som 

annars rör sig runt Stureplan, men det är inte ett ställe jag skulle ta en omväg för att besöka 

om jag inte har ett specifikt ärende här.” 

”Nej, det tycker jag inte. Det känns för rörigt inne i gallerian, trånga gångar mm. Får en 

känsla av att det är få butiker fast det inte är det kanske.” 

”Den är trevlig men absolut ingen mötesplats i city för min del i alla fall.” 

”Det är en trevlig atmosfär men den känns mer riktad till "finare folk" och till personer som 

gärna dricker skumpa.” 

”Nej, jag anser inte att det är en självklar mötesplats för mig och min umgängeskrets, men 

visst, gallerian är trevlig.” 

”Ja, det är bra harmoni.” 

 
Anser du att MooD Stockholm galleria bör förändra något i de allmänna ytorna i 
gallerian? 
 

”Inte som jag kan komma på.” 

”Kanske en sminkbutik och lite mer konst.” 

”Nej, jättefint.” 

 
 
Anser du att Sturegallerian bör förändra något i de allmänna ytorna i gallerian? 

 

”Ingenting jag tänkt på.” 

”Ja, gör det mer lättillgängligt och lite mer roligt att vara här inne, känns lite tråkigt nu.” 

”Mycket. Jag tycker allt är väldigt mörkt här inne så kanske en annan dekor. Sen fler "kartor" 

som underlättar för besökaren att hitta och kanske mer musik.” 
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”Nej det är trevligt och lätt att hitta till butiker och bad.” 

”Lite mysigare kanske? Men att det är så sterilt och torrt gör att de kanske attraherar en viss 

kundgrupp.” 

”Nej.” 

 
Vilken galleria föredrar du mellan MooD Stockholm och Sturegallerian? 
 

”MooD Stockholm.” 

”MooD Stockholm! Den känns mysigare.” 

”MooD Stockholm har en trevligare atmosfär att vistas i.” 

”MooD Stockholm. För att den är mysigare att bara vara i, vet inte om jag skulle gå in för att 

shoppa men skulle lätt kunna vara där och sitta på ett café eller restaurang för att det är 

trevlig stämning.” 

”Sturegallerian.”  
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5.	  Analys	  

I analyskapitlet sammanställs den insamlade empirin där en tillämpning av den holistiska 

femhörningen görs utifrån hur MooD Stockholm och Sturegallerian ser ut idag. Kapitlet 

avslutas med en sammanställning av enkätundersökningen.  

 

Då undersökningens material till stor del består av intervjuer med MooD Stockholms 

representant och Sturegallerians marknadsansvarige baseras analysen av den holistiska 

femhörningen på informationen från intervjupersonernas svar. Analysen kommer vara 

strukturerad utifrån vardera galleria och fokusera på en galleria i taget. Detta för att 

visualisera skillnaden mellan galleriornas tillämpning av sinnesmarknadsföring på ett 

lättöverskådligt sätt. Den holistiska femhörningen tillämpas genom de tre steg som 

presenterades i teorikapitlet och genom att grafiskt visualisera hur företaget tillämpar de olika 

sinnena kommer ett gulfärgat fält att frambringas. Fokus läggs på modellens mittpunkt och 

analyseras utifrån denna, desto mer företaget beaktar sinnesintrycket desto längre ut på 

vardera axel hamnar det gulfärgade området.   

Figur	  4	  -‐	  Analys	  MooD	  Stockholm 

 

 

 

 

 

 

MooD Stockholm 

Hörselsinnet: Då MooD Stockholm framtagit ett ljudkoncept anpassat till gallerian som finns 

tillgängligt i samtliga allmänna ytor landar hörselsinnet ytterst på axeln.26 Den når således 

steg tre på axeln och en ytterligare tillämpning eller vidareutveckling av ljudet i de allmänna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  

Källa: Omgjord modell av Lindström, 2005, s. 71 
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ytorna kan inte genomföras då den redan är fulländad. Ljudet finns tillgängligt i gångarna, 

rulltrapporna, toaletterna, trädgården samt på specifika platser nära konstverken vilket innebär 

att samtliga allmänna ytor har integrerats med ljud.27 

Synsinnet: Synsinnet landar på steg två i modellen då synen tillämpas i hög utsträckning i 

gallerian men möjlighet att utveckla stimulationen av synen finns ytterligare. Fyra konstverk, 

takdesign i barntoaletter och övrig design i de allmänna ytorna är idag det som ska stimulera 

besökarens synsinne 28  Utvecklingsmöjligheter finns i gångarna, rulltrapporna, 

trädgården samt toaletterna för de vuxna. 

Känselsinnet: Känselsinnet hamnar på steg två då känseln i gallerian stimuleras genom 

sittytor placerade i de allmänna ytorna så som gångarna och utrymmen utanför toaletterna,29 

utvecklingsmöjligheter för ytterligare tillämpning finns.  

Luktsinnet: I entréerna till MooD Stockholm finns en framtagen doft som är anpassad och 

framtagen för gallerian 30 vilket innebär att luktsinnet hamnar på steg två i modellen. Detta då 

doften endast finns tillgänglig vid in- och utgångarna och det därmed finns utrymme för 

ytterligare stimuli av luktsinnet.  

Smaksinnet: Smaken hamnar i mittpunkten av modellen då gallerian medvetet valt att inte 

stimulera smaksinnet i de allmänna ytorna. Gallerian vill istället attrahera smaksinnet genom 

de restauranger och caféer som finns tillgängliga.31  

 
Figur	  5	  -‐	  Analys	  Sturegallerian	  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
28	  Ibid. 
29	  Ibid. 
30	  Ibid.	  
31	  Ibid.	  

Källa: Omgjord modell av Lindström, 2005, s. 71 
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Sturegallerian: 
Hörselsinnet: Hörselsinnet finns i dagsläget integrerat med eventljudpuckar vid två eventytor 

samt vid den stora ingången, hörselsinnet finns dock inte integrerat i ett totalt ljudkoncept.32 

Hörselsinnet i Sturegallerian hamnar därmed på det andra strecket från mittpunkten då 

företaget integrerar hörseln i gallerian men kan tillämpas i högre utsträckning samt att 

utvecklingsmöjligheter finns. Det finns dock enligt Margareta 33 ett intresse av att skapa ett 

ljudkoncept genomgående i gallerian. 

Synsinnet: Synupplevelsen skapas i Sturegallerian enligt Maria 34 genom en trevlig och häftig 

dekor samt genom ljussättning. Dock är ljussättningen inget som gallerian arbetar med utöver 

standarsbelysningen. Utställningar i gallerian riktar även fokus på synsinnet där 

konstutställningar kan vara exempel på detta. Därmed hamnar synsinnet på steg två i 

modellen då tillämpning av sinnet görs men möjlighet till vidareutveckling finns.   

Känselsinnet: Sturegallerian använde sig inte medvetet av integrering av känselsinnet. Enligt 

Maria 35 framkommer att gallerian inte medvetet använder sig av integrering av känselsinnet. 

Då gallerian har inrättat sittytor kan känselsinnet ändå anses vara tillämpat, dock inte 

medvetet. Detta gör att känselsinnet hamnar på första steget i modellen då företaget inte har 

en tydlig strategi som riktar sig till detta sinne men där känselsinnet ändå upplevs av 

besökaren.  

Luktsinnet: Sturegallerian lägger inte fokus på luktsinnet, undantag finns dock vid 

kampanjer då detta kan tillämpas. Sinnet anses vara mer passande i gallerians butiker och 

restauranger och är därmed något som medvetet inte tillämpas i de allmänna ytorna.36 

Luktsinnet hamnar således i mittpunkten av modellen då företaget inte tillämpar 

sinnesintrycket i de allmänna ytorna. 

Smaksinnet: Sturegallerian har inte aktivt arbetat med smaksinnet i de allmänna ytorna då de 

anser att tillämpning av detta sinne gör sig bättre i restauranger och caféer.37 Med tanke på 

detta hamnar smaksinnet i mittpunkten av modellen då sinnet medvetet inte tillämpas i de 

allmänna ytorna.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Margareta Andersson konceptutvecklare Lexter Technology & Sound AB, intervju den 12 december 2013	  
33	  Ibid.	  
34	  Maria Jälmestål marknadsansvarig Sturegallerian, mailintervju den 4 december 2013	  
35	  Ibid.	  
36	  Ibid.	  
37	  Ibid.	  
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Enkätundersökning 

MooD Stockholm                                                                                                                          

Enkätundersökningen visade på positiva attityder gentemot MooD Stockholm. 

Respondenterna ansåg att gallerian var fräsch och modern och få hade synpunkter gällande 

förslag till förändring i gallerian. Flertalet respondenter beskrev atmosfären som trevlig att 

vistas i och flertalet drog associationer till Cajsa von Zeipers konstverk när MooD Stockholm 

nämndes. Majoriteten av respondenterna var även ense med vad MooD Stockholms vill 

förmedla till besökarna.  

Sturegallerian   
Enligt respondenterna som befann sig i Sturegallerian var svaren tudelade kring uppfattningen 

av gallerian. En andel respondenter ansåg att gallerian var fräsch innehavande en lugn 

stämning, dock ansåg majoriteten att gallerian kändes snobbig i negativ bemärkelse, att det 

var svårt att lokalisera sig i gallerian samt att det kändes rörigt och trångt. Gallerian ansågs 

även vara äldre och dyr.  

Enligt ett fåtal respondenter var den första associationen till Sturegallerian bra belägen med 

bra möjlighet för shopping, proper, lyxig och fint utformad. Dock visade det sig att 

majoriteten var negativ inställd till gallerian då överklasställe, steril, dålig, rörig och snobbig 

var begrepp som uppkom. Vid frågan om respondenten ansåg sig vara enhetliga med vad 

Sturegallerian vill förmedla framkom att flertalet ansåg att gallerian var trevlig men att 

gallerian inte var den främsta mötesplatsen. Dock var ett fåtal respondenter inte angelägna om 

att gallerian erhöll en trevlig atmosfär då de istället uttryckte att den kändes rörig och trång. I 

undersökningen gällande Sturegallerians möjlighet till förändring var förslag som att 

underlätta för besökaren att lokalisera sig i gallerian. Ytterligare förslag som att gallerian ska 

göras roligare och mysigare att vistas i samt justering av ljussättning i gallerian då den i 

dagsläget kändes mörk framkom. Omkring hälften av respondenterna ansåg att gallerian inte 

behövdes förändras eller att detta inte var något respondenten lagt märke till.   

Vid frågan om vilken galleria respondenten föredrar blev svaret att 80 procent föredrar MooD 

Stockholm. Detta på grund av att MooD Stockholm har en trevligare atmosfär att vistas i och 

anses vara mysigare att gå runt i. Resterande 20 procent föredrar Sturegallerian, utan någon 

förankrad förklaring från respondenternas sida.	    
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6.	  Diskussion	  	  

I diskussionskapitlet kommer en diskussion göras av det presenterade materialet i analysen 

samt egna reflektioner kring detta. En redovisning av de forskningsfrågor uppsatsen ämnat 

besvara kommer presenteras för att sedan tolka detta utifrån utvalda teorier och modeller.  

 

Hur använder sig gallerior av sinnesmarknadsföring? 

Finns det eventuella skillnader mellan vad gallerior vill förmedla med sin 

sinnesmarknadsföring och vad besökarna uppfattar? 

MooD Stockholm 

Hörselsinnet: Modellen i analysen visade att hörselsinnet hamnade på steg tre vilket 

indikerar att en vidareutveckling eller tillämpning av hörselsinnet inte är möjlig. Det vill säga 

att hörselsinnet stimuleras i samtliga allmänna ytor i gallerian. Enkätundersökningen som 

genomfördes visade inte på något missnöje från kundernas sida angående ljudet vilket leder 

till att två slutsatser kan dras. Antingen fungerar ljudkonceptet som finns eller så är detta inget 

besökarna uppfattar. I intervjun med Margareta framgick att ljudet endast ska vara ett 

komplement till gallerians övriga design och utformning och ska därmed inte ta upp allt för 

mycket uppmärksamhet. Istället ska ljudet skapa en trevlig och varm atmosfär i gallerian som 

bidrar till att besökare vill vistas i den miljön. Många av respondenterna i 

enkätundersökningen svarade att MooD Stockholm har en trevlig atmosfär och att de även 

besökte gallerian om shopping inte var det primära syftet. Respondenterna kunde således 

tänka sig att gå till gallerian och vistas där utan att konsumtion var drivkraften för besöket.  

Resultatet från enkätundersökningen blir därmed ett tydligt bevis på att ljudet fyller dess 

ansedda funktion då besökarna inte lägger märke till det men bildar en positiv uppfattning om 

gallerians atmosfär. Ljudet är därmed medverkande vid skapandet av atmosfären då det i 

intervjun men Margareta framgick att en bortkoppling av ljudet skulle innebära en eliminering 

av den varma miljön och istället bidra till att en bullrig atmosfär skapas. MooD Stockholms 

stimulation av hörselsinnet blir således ett bra exempel på hur användningen av 

sinnesmarknadsföring kan ske vid en genomtänkt plan som resulterar i ett positivt svar.  

Hörselsinnet är således inget MooD Stockholm bör fokusera ytterligare på då det i dagsläget 

anses vara fulländat. Dock är ljuddesign något som ständigt måste förvaltas och förnyas. Trots 

att ljuddesignen en gång är skapad och installerad kan gallerian inte bortse från att 

underhållning krävs. I vidareutveckling ligger förvaltning vilket onekligen är något som bör 
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beaktas trots att sinnet är fulländat som det ser ut i dagsläget.  

Synsinnet: Modellen i analysen visade att synsinnet landade på det andra steget vilket 

innebär att en vidareutveckling av stimuli för synen kan göras. I dagsläget finns fyra 

konstverk utställda runt om i gallerians gångar och utrymmet för fler konstverk eller liknande 

finns i de resterande allmänna ytorna. I enkätundersökningen framgick att många 

respondenter tänkte på konstverken när associationer till gallerian drogs. Att således ha fler 

konstverk anser vi utifrån observationerna kan bli för mycket och förstöra det unika i de redan 

existerande konstverken. Utrymme finns därmed för mer subtila installationer som inte drar 

lika mycket uppmärksamhet och som istället flyter in i omgivningen.  

I dagsläget finns det förutom konstverken och gallerians design så som färger och form inget 

annat som stimulerar synsinnet i gångarna. Mer kan då göras på exempelvis väggarna, taket 

och golvet. I intervjun med Margareta framgick att stora summor lagts på utformningen av 

toaletterna där barntoaletten har ett specialdesignat tak. Detta anser vi vara nytänkande och 

utmärkande men saknar detta även i toaletterna för vuxna. Att använda för många 

installationer som stimulerar synsinnet riskerar att besökaren inte kan ta in alla de intryck och 

upplever miljön som rörig och förvirrande. Att använda installationer som inte tar allt för 

mycket uppmärksamhet och som kräver mer fokus från besökarens sida kan då vara lägligt. 

Det kan vara små installationer i taken i toaletterna för vuxna eller liknande som kräver mer 

ansträngning från besökaren och som inte är lika uppenbart och drar stor uppmärksamhet. 

Detta blir således en vidareutveckling av stimuli för synsinnet och är en möjlig väg att gå för 

att utmärka sig ytterligare.  

Känselsinnet: Observationer visade att känselsinnet stimuleras i gallerian i form av sittplatser 

utställda runt om i gallerian. Mer än detta för att stimulera känselsinnet är svårt att göra i en 

galleria. Då syftet med designen i gallerian är att få kunden att stanna längre blir sittplatser 

viktiga för att besökaren inte ska leta sig bort från gallerian för att få koppla av. Besökarens 

samtliga behov ska kunna tillfredsställas i gallerian där sittplatser bidrar till en bra atmosfär.  

Luktsinnet: Intervjuer visade att luktsinnet stimuleras av en framtagen doft för gallerian i in- 

och utgångarna. Modellen visade att luktsinnet hamnade på steg två då utvecklingsmöjligheter 

finns och doften kan implementeras på fler ställen än endast in- och utgångar. Detta är dock 

ingen nödvändighet och endast en möjlig vidareutveckling av tillämpningen för luktsinnet. 

Doften är exklusiv för gallerian och förstärker således varumärket och gallerians identitet. 
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Observationer visar att en möjlighet för implementering av doften på fler ställen finns men att 

doften i dagsläget är så pass påtagligt att det riskerar att bli mycket och istället påverka 

besökaren på ett negativt sätt. Intervjun med Margareta visade på att många besökare har 

efterfrågat doften för försäljning och är därmed uppmärksammad. Detta blir således 

ytterligare bevis på att doften inte behöver implementeras på fler ställen för att förstärka 

varumärket.  

Smaksinnet: Smaken hamnade i mitten av modellen då gallerian medvetet valt att inte 

stimulera smaksinnet i de allmänna ytorna. Detta grundas i att smaksinnet istället ska 

stimuleras i de caféer samt restauranger som finns tillgängliga. Att stimulera smaksinnet i de 

allmänna ytorna i en galleria är svårt. Smakprov och liknade är alternativ som tyvärr inte 

faller självklart vid utformningen av en galleria. Vid en observation och analys av 

tillämpningen av sinnesmarknadsföring är det således svårt att bortse från butiker och 

restauranger då dessa kan stimulera flera sinnen. Dessa ingår i gallerian och kan därmed inte 

bortses helt. Det finns dock en nackdel att helt förvänta sig att individer ska besöka 

restauranger och caféer och att han eller hon således stimulerar smaksinnet där. Om besökaren 

väljer att endast gå i butiker eller de allmänna ytorna kommer smaksinnet inte att stimuleras.  

Resultatet från enkätundersökningen visade på att respondenterna var nöjda med MooD 

Stockholms utformning och få hade förslag till förbättring. Ett fåtal respondenter önskade 

dock att mer konst skulle finnas tillgängligt i gallerian. Ovan fördes en diskussion om 

möjligheten för implementering av mer subtil konst som kräver besökarens fokus och 

ansträngning, detta kan då vara en möjlig våg att gå då respondenterna från 

enkätundersökningen likaså önskade ytterligare konst i gallerian. Enkäten visade även på att 

respondenterna hade liknande syn på vad MooD Stockholm själva arbetade med att förmedla. 

Många av respondenterna var ense om att gallerian lyckats skapa en ”feelgood” känsla där 

många sinnen stimuleras inne i gallerian vilket ansågs som något positivt.  

Sturegallerian 
 
Hörselsinnet: Vid observationen av Sturegallerian kunde ljud vid huvudingången höras, 

vilket dock var det enda ljudintryck som uppmärksammades i de allmänna ytorna. I 

tillämpningen av den holistiska femhörningen i analysen framkom att gallerian hamnar på det 

andra steget i modellen. Detta kan ses som befogat, då hörselsinnet genom observationen inte 

tydligt kunde tillfredsställas utöver ljudet som uppmärksammades vid huvudingången. Detta 
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kan dock bero på att Sturegallerian vid detta tillfälle inte valt att applicera ljud vid de 

eventytor som vanligtvis tillämpar ljud vid specifika tillfällen. Då enkätundersökningen 

visade på att flertalet respondenter var missnöjda med Sturegallerians utformning kan ett 

tydligt ljudkoncept bidra till en positiv förändring. Det kan därmed anses att Sturegallerian 

bör anamma en ljudutveckling i gallerian. Enligt intervjun med Margareta är tanken att 

Sturegallerians ljudintryck ska ses som en upplevelse då det endast är placerat på specifika 

ytor och tillfällen. Med tanke på enkätundersökningens resultat samt observationen bör 

Sturegallerian utveckla tillämpningen av hörselsinnet då ljudet i dagsläget inte uppfattas som 

någon upplevelse. Som tidigare nämnt i teorikapitlet kan ljud som används genomgående och 

följdriktigt skapa ett utmärkande och minnesvärt ljud för kunden vilket bidrar till att kunden 

minns varumärket. Genom att anamma ett genomgående ljud i Sturegallerian kan därmed 

konsumenter attraheras på ett djupare plan, anpassas ljudet till specifika målgrupper kan detta 

även resultera i ökad konsumtion. Med detta i åtanke har Sturegallerian 

utvecklingsmöjligheter vad gäller hörselsinnet vilket därmed kan bidra till ett förstärkt 

varumärke samt en förstärkt kundupplevelse. Helhetsupplevelsen anser vi därmed kan stärkas 

om ett ljudkoncept integreras och anpassas till den målgrupp som är fokus i dagsläget.      

Synsinnet: Sturegallerian hamnar enligt analysen i det tidigare kapitlet på det andra steget i 

den holistiska femhörningen. Enligt enkätundersökningen som genomfördes i studien anser 

majoriteten av respondenterna att helhetsintrycket av gallerian känns rörig och svår att 

lokalisera sig i. Detta är något som Sturegallerian bör ta ställning till för att underlätta för 

besökarna i gallerian vilket kan förtydliga och göra gallerian mindre rörig. För att göra 

gallerian mindre mörk är redigering av ljussättningen även något gallerian bör ta hänsyn till. 

Ljuset är dessutom något gallerian i dagsläget anser är viktigt för att kunna nå den atmosfär 

som eftersträvas. Att utveckla standardbelysningen till en anpassad ljussättning ses i dagsläget 

som något som kan bidra till positiva effekter. Därmed bör mer fokus läggas på ljussättningen 

då detta skulle påverka utformningen i stor utsträckning, vi anser att små förändringar i 

ljussättningen kan bidra till stora framsteg.   

Då respondenterna i enkätundersökningen ansåg att MooD Stockholm innehöll bra konstverk, 

kan detta vara något Sturegallerian bör utveckla. MooD Stockholm ansågs vara den galleria 

som flest respondenter föredrar vilket då även betecknar att respondenterna är positiva 

inställda till konsten integrerat i gallerian. Att etablera konstverk som förknippas till 

Sturegallerian, dels integrerat i inredningen och dels som ett riktmärke kan Sturegallerian på 
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ett bättre sätt uppnå att vara en premium galleria och en självklar mötesplats i City. Besökaren 

kan således associera något unikt till Sturegallerian vilket då gör att besökaren minns 

gallerian och skapar en närmare och starkare relation.   

Känselsinnet: Enligt analysen hamnar Sturegallerians tillämpning av känselsinnet på första 

steget då detta upplevs av kunden i gallerian men är inte en medveten 

marknadsföringsstrategi. Sittytorna som är etablerade i gallerian är något som under 

observationen framkom relativt tydligt. Sittytorna är etablerade med bord och stolar runtom i 

gallerian och är något som även kan användas utan ett inköp från restaurang, café eller 

liknande. Enkätundersökningens resultat visade likaså inte brist eller saknad tillämpning av 

känselsinnet. Känselsinnet behöver därmed inte enligt det insamlade materialet, förläggas 

störst fokus på då detta sinne inte kräver en primär åtgärd. Fokus på utveckling av andra 

sinnen ses således som något viktigare. Det Sturegallerian kan utveckla i detta skede är att 

göra stolar mer bekväma för att på så sätt kunna bidra till att göra gallerian mer mysig, vilket 

efterfrågades. I dagsläget består sittplatserna av som det uppmärksammades av ”pinnstolar” 

av äldre karaktär vilket kan göra uttrycket mer sterilt, byts stolarna ut till något som gör att 

första intrycket ser mjukare ut kan detta möjliggöra en skillnad för helhetsintrycket.  

Luktsinnet: I dagsläget lägger Sturegallerian inga resurser på tillämpning av luktsinnet, 

utöver enstaka tillställningar. Detta är ett medvetet val och gallerian anser att detta är något 

som butikerna i gallerian ska ägna sig åt då luktsinnet ger störst effekt inne i butikerna. 

Därmed hamnade luktsinnet på mittpunkten då sinnet i dagsläget inte integreras och 

utvecklingspotential finns. Enligt Margareta bör luktsinnet inte tillämpas utöver det som finns 

i dagsläget då hon anser att det inte är en lämplig marknadsföringsstrategi då gallerians 

byggnation ser ut som den gör. Sturegallerian bör i utbyte satsa på andra sinnen och utveckla 

de fullt ut.  

Då Sturegallerian vill framstå som en premiumgalleria anser vi att tillämpning av luktsinnet 

enbart kan bidra till det positiva. Som tidigare nämnt vid en jämförelse av 

enkätundersökningens resultat av MooD Stockholm och Sturegallerian anses MooD 

Stockholm vara den bättre gallerian, vilket kan tyda på att gallerian tillämpar sinnesintrycken 

på ett bättre sätt. Med detta i åtanke bör Sturegallerian likaså satsa på tillämpning av 

luktsinnet för att stärka deras varumärke samt att göra sig mer unika. Enligt observationen 

samt annat insamlat material anser vi att en bra doft kan bidra till en bättre känsla i gallerian. 

Detta kan ske genom att upprätta en doft vid in- och utgångarna eller att skapa 
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doftupplevelser vid specifika platser och tillfällen. Då vi är medvetna om att allergier måste 

tas hänsyn till kan doft vid in- och utgångarna anses vara bättre då doft kan uteslutas vid en 

in- och utgång.  

Smaksinnet: I förhållande till det insamlade materialet framkommer att smaksinnet är ett 

sinne som gallerian inte lägger fokus vid. Däremot är detta något som tillämpas av bland 

annat restaurangerna och caféerna som är etablerade i gallerian, vilket som tidigare nämnt 

även tillhör varumärket Sturegallerian. Med detta i åtanke hamnar smaksinnet på mittpunkten 

i den holistiska femhörningen. Då restauranger och caféer tillämpar smaksinnet kan det anses 

bli svårt att tillämpa detta sinne i de allmänna ytorna, detta gör att det även kan ses som 

överflödigt då besökarna kan tillfredsställa detta sinne likväl. Nackdelen med detta är att 

enbart de besökare som gästar restauranger eller caféer kan uppleva smakintrycket, vilket kan 

ses som bristfälligt då individer som inte besöker restauranger eller caféer inte upplever detta. 

I dagsläget anser varken Maria att smaksinnet ska integreras i Sturegallerians allmänna ytor 

då detta ska tillämpas av restauranger och caféer. Tillämpning av detta sinne är dessutom inte 

något som respondenterna i enkätundersökningen har bedömt som bristfälligt eller anser sig 

sakna.   

Då en galleria inte primärt arbetar med smaksinnet i de allmänna ytorna kan det vara svårt att 

tillämpa detta sinne. Därmed anser vi att smaksinnet inte bör vara konstant tillämpat i 

Sturegallerian men att detta kan appliceras mer ofta vid event. Det kan vara event som 

uppvisar prover på bland annat nyetablerade smaker vilket gör att besökarna kan attrahera sitt 

smaksinne även då gallerian inte använder detta som en konstant marknadsföringsstrategi. 

Som helhet kan detta bidra till att besökarna anser att gallerian tillämpar fler sinnen och kan 

därmed ge positiva resultat. Dessutom kan detta anses vara ett unikt sätt att locka besökare på. 

Det som i studien har kunnat observeras samt visat resultat på är att Sturegallerian i dagsläget 

har vissa skillnader mellan vad de vill förmedla samt vad besökarna uppfattar. Enligt 

enkätundersökningen som gjordes i studien har det framkommit att Sturegallerian inte anses 

vara den självklara mötesplatsen i Stockholm City. Enkätundersökningen visar däremot att 

respondenterna är tudelade vad gäller attityder gentemot gallerians atmosfär. Hälften av 

respondenterna anser att gallerian har en trevlig atmosfär och resterenade respondenter anser 

att gallerian är rörig och steril i denna fråga.  

I avsikt att Sturegallerian ska bli en självklar mötesplats i Stockholm City bör något påtagligt 
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förändras och utvecklas. Idag finns det som resultatet visar på brister i vad gallerian vill 

förmedla och vad som egentligen uppfattas. Om Sturegallerian som tidigare nämnt skulle 

arbeta med att göra gallerian mer unik och utstickande kan gallerian på sikt utvecklas till att 

bli en självklar mötesplats. Detta kan ske genom att applicera den bristande tillämpningen av 

sinnena i marknadsföringen och utformningen för att göra intryck på besökarnas samtliga 

sinnesintryck.  

Resultatet angående om respondenterna ansåg att något borde förändras i de allmänna ytorna i 

Sturegallerian var kluvet. 50 procent av respondenterna ansåg att inget borde åtgärdas och att 

gallerian var trevlig eller att det inte var något respondenten reflekterat över. Resterande 50 

procent ansåg att gallerian bör göras mer lättillgänglig för att underlätta orienteringen i 

gallerian, göra den mer mysig då det anses vara sterilt i dagsläget samt att göra det ljusare och 

ändra dekoren. Detta pekar på att utveckling kan och även bör ske då 50 procent inte anser sig 

uppfatta att Sturegallerian är fulländad. Att förändra något i de allmänna ytorna kan på ett 

relativt enkelt sett åtgärdas om resurser läggs på rätt åtgärder. Huvudfokus bör således enligt 

enkätundersökningen läggas på att göra gallerian mer lättillgänglig. Fokus bör även ligga på 

som tidigare nämnt byta ut bord och stolar som finns i dagsläget mot något som ger uttrycket 

av att vara mer mysigt. Skulle detta, tillsammans med en bättre ljussättning som framhäver 

gallerian mer positiv göras kan fler respondenter anse sig nöjda med de allmänna ytorna.  
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7.	  Konklusion	  
	  	  
 I detta kapitel görs en slutsats av vad tidigare kapitel analyserat och diskuterat. Kapitlet 

sammanfattar hur MooD Stockholm och Sturegallerian tillämpar sinnesmarknadsföring och 

om detta stämmer överens med besökarnas upplevelser.   

  
Utifrån diskussionsavsnittet ovan kan slutsatser dras att MooD Stockholm inte har mycket att 

utveckla vid tillämpning av sinnesmarknadsföring. Resultatet från enkätundersökningen och 

observationerna visade att gallerians tillämpning av sinnesmarknadsföring fungerar bra. 

Besökarna delar synen om gallerian som en trevlig atmosfär att vistas i där en ”feelgood” 

känsla skapas. Dock finns utvecklingsmöjligheter vid stimuli av samtliga sinnen förutom 

hörselsinnet. Smaksinnet anses som det minst tillämpade sinnet i gallerians allmänna ytor 

men ses inte som en nödvändighet då smaksinnet tillfredsställs på andra platser. De resterande 

sinnena som lukt-, syn- och känselsinnet har utrymme för utveckling med installationer som 

inte kräver stor uppmärksamhet. Dessa installationer skulle bidra till mer uppmärksamhet 

kring gallerian men är enbart en möjlig väg att gå för en vidareutveckling vid tillämpningen 

av sinnesmarknadsföring och ytterligare särskiljning från konkurrenter. Då butikerna och 

restaurangerna avgränsades i undersökningen kan analysen av stimuli för några sinnen ge en 

missvisande bild. Detta syftar till exempelvis smaksinnet som i analysen inte blir stimulerad i 

de allmänna ytorna då detta istället ska ske i de restauranger och caféer som finns tillgängliga. 

Detta är något som måste finnas i åtanke när slutsatser dras.  

Sturegallerian har i dagsläget utvecklingsmöjligheter som vi anser vara nödvändiga för att 

gallerian ska bli en självklar mötesplats i Stockholm City. Resultaten av studien visar att 

MooD Stockholm anses vara den föredragna gallerian vid en jämförelse av de studerade 

galleriorna. Detta tyder på att Sturegallerian brister i vad de vill förmedla och vad besökarna 

uppfattar. Vid en närmare analys och diskussion blir slutsatsen att Sturegallerian bör anamma 

tillämpning av fler sinnen i gallerian för att skapa ett unikt varumärke som kan särskilja sig. 

Appliceras fler sinnen anpassade till Sturegallerians allmänna ytor kan gallerian skapa ett 

unikt varumärke som bidrar till att besökare kan få en positiv helhetsbild. Detta kan bidra till 

att fler besökare är ense om vad gallerian vill förmedla. Vill Sturegallerian bedömas som en 

premiumgalleria krävs således ett koncept som gör att besökarna upplever något som lockar.   
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Mycket av konklusionen har baserats på det insamlade materialet från enkätundersökningen 

och hänsyn måste tas till att slumpen kan ha påverkat resultatet. Då materialet på 

enkätundersökningen endast utgörs utifrån 50 respondenter kan en missvisande bild ges. En 

konklusion görs ändå utifrån det befintliga materialet med detta i åtanke.   

I dagsläget tillämpar MooD Stockholm mer sinnesmarknadsföring där fler sinnen blir 

stimulerade än vad Sturegallerian gör. Motiveringen till detta tyder på att MooD Stockholm 

har en trevligare och mysigare atmosfär att vistas i. Resultatet från observationer och 

enkätundersökningen visar på att fler föredrar MooD Stockholm framför Sturegallerian. Detta 

bidrar till slutsatsen att tillämpningen av sinnesmarknadsföring är en bra väg att gå för att 

särskilja sig från konkurrenter. MooD Stockholm blir således ett bevis på att stimuli av fler 

sinnen bidrar till en positiv uppfattning som ger fördelar gentemot konkurrenter. MooD 

Stockholm har länge arbetat med att skapa den stämning som besökarna idag upplever och 

arbetar ständigt med att upprätthålla sinnesintrycken. Sturegallerian bör därmed anamma och 

utveckla de sinnen som i dagsläget är bristande för att på så sätt ha möjlighet att bli ett unikt 

varumärke samt den självklara mötesplatsen i Stockholm City som Sturegallerian vill uppnå.  

 

7.1 Tidigare forskning 
Studiens jämförelse med tidigare forskning visar att likheter finns gällande effekterna av 

sinnesmarknadsföring. Tidigare kapitel nämner att ett stort fokus på upplevelsen krävs för att 

ett budskap ska bli lyckat och enhetligt och på så sätt stämma överens med företagets 

kärnvärderingar (Hultén et al., 2011, s. 27-28). Att MooD Stockholm upplevs vara den 

föredragna gallerian tyder på att studiens resultat är befogat med tidigare forskning. En 

gallerias arbete med sitt varumärke, marknadsföring samt skapandet av en minnesrik 

upplevelse är en central punkt för att utmärka sig från konkurrenter. Det har tidigare 

diskuterats att sinnesmarknadsföring är en lämplig metod för detta, vilket gör att bland annat 

kundens känslor, uppfattningar och konsumtion påverkas (Balaji et al., 2011). Tidigare 

forskning visar även på att tillämpning av sinnesmarknadsföring gör ett varumärkes identitet 

tydligare samt att ju fler sinnen som tillämpas, desto starkare budskap skapas (Lindstrom, 

2005). Slutsatsen av att MooD Stockholm anses vara den bättre gallerian i dagsläget kan 

därmed styrkas med att de tillämpar fler sinnen i gallerians allmänna ytor. Gallerian skapar 

således en minnesrik upplevelse som gör att relationen med kunden blir starkare. Detta 

påverkar därmed kundens uppfattningar om varumärket på ett positivt sätt och bidrar till att 

kundens uppfattning stämmer överens med vad företaget vill förmedla.   
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7.2 Vidare forskning 
Då studien baseras på galleriors tillämpning av sinnesmarknadsföring i de allmänna ytorna 

kan en intressant vidare studie inkludera gallerians samtliga ytor. En vidare studie kan därmed 

även inkludera butiker, restauranger och caféers ytor för att på så vis studera om resultatet 

skiljer sig. Förslag till vidare forskning kan även vara gallerior med ett annat kundsegment än 

lyxkonsumenter för att på så vis kunna generalisera resultatet till fler gallerior. Även gallerior 

som inte befinner sig i Stockholms innerstad eller en storstad anses vara ett intressant 

studieområde.   
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Bilagor	  

Bilaga 1 
Mailintervju Niklas Broweus 2013-12-12:  

 

1. Kan du berätta lite om ditt arbete och vad du gör idag och hur du kommer i kontakt 

med sinnesmarknadsföring?                                                                                                       

Svar 1: Föreläser några gånger per år vid sidan om min ordinarie arbete. Arbetar alltså inte 

praktiskt med det. 

 

2. Vad är sinnesmarknadsföring enligt dig?                                                                              

Svar 2: Att vara medveten om sinnenas betydelse och ta dem i beaktning vid marknadsföring. 

Att ha en strategi för ett eller flera sinnen. Inte lämna något sinne åt slumpen! 

 

3. Varför ska företag använda sig av sinnesmarknadsföring?                                                

Svar 3: För att människor påverkas av sinnena och att det finns mycket kunskap om sinnena 

som är värdefull för att tillexempel skapa en bra miljö. 

 

4. Är det många företag enligt dig som använder sig av sinnesmarknadsföring idag?Svar 

4: Nej, inte på ett medvetet sätt. Men jag tycker att alltfler företag och organisationer ändå 

förstår vikten av att skapa en bra upplevelse. Men det är inte många som har en faktisk plan 

för hur man ska använda fler sinnen än kanske syn och i bästa fall ljud. 

 

5. Vad tror du är anledningen till att fler företag inte involverar flera sinnen i sin 

marknadsföring? 

Svar 5: Man förstår nog vikten av det, men har nog inte kunskap eller inspiration. Dessutom 

svårt att visa konkret på ROI, vilket är det enda många företag tänker på. Tyvärr. 

 

6. Hur tror du det kommer se ut i framtiden angående sinnesmarknadsföring? 

6.1. Tror du det kommer vara fler företag som använder sig av detta? 
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6.2. Tror du att det kommer finnas någon specifik trend av exempelvis ett sinne? 

Svar 6.1: Ja, det ser ut att gå åt det hållet då tillexempel fysiska miljöer anses allt viktigare, 

skulle jag säga. Men frågan är om företag kommer vara så strategiska som de kanske skulle 

pga fråga 5. Risk att det blir mest kortsiktigt. 

Svar 6.2: Nej, jag tror nog att synsinnet kommer vara det första och självklara sinnet. Det är 

så pass starkt och konkret att det är svårt att se att något annat skulle ta över. Men de andra 

sinnena är också viktiga och ska beaktas! 

 

7. Finns det någon specifik modell inom sinnesmarknadsföring som du skulle kunna 

rekommendera? 

Svar 7: Se gärna min bok, där finns flera modeller. Tillexempel med sensorer och 

sinnesuttryck. 
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Bilaga 2 
Mailintervju Maria Jälmestål, 2013-12-04 

1. Vad har ni för målgrupp som ni riktar er till? 

Svar 1: Kvalitetsmedvetna kunder som rör sig i city och omkring Stureplan.                     

 

2. Hur har ni involverat sinnena i er marknadsföring i gallerian? Du får gärna motivera 

varför ni väljer de valen ni gör och beskriva tankegångarna kring dessa. 

Svar 2:  

Lukt: Inget vi som galleria jobbar med, förutom kanske vid eventuellt kampanjer. Vi tror det 

ger bättre effekt inne i butik/restaurang än ute i gallerian. 

 

Smak: Nej inget vi jobbar med. 

Ljud: Vi har eventljudpuckar hos oss, används vid kampanjer och mellan kampanjerna. Detta 

för att skapa intresse ut mot Stureplan (en riktas utåt) och skapa en trevligare känsla och 

stämning inne i gallerian. Vi har dock inte en enhetlig ljudinstallation i gallerian. 

Känsel: Inget alls. 

Syn: Vi försöker hela tiden skapa häftig och trevlig dekor i gallerian för att stoppa upp 

kunderna och få dem att uppfatta utbudet i gallerian. Ljussättningen är viktigt för att skapa en 

trevlig atmosfär men stora kostnader för att justera och inget som vi arbetar med utöver den 

”vanliga” belysningen. 

3. Vilket budskap vill ni förmedla till era besökare och hur vill ni bli uppfattade av de? 

Svar 3: Flera budskap. Men vi är en premium galleria som vill skapa en trevlig atmosfär för 

besökarna och vi vill vara en självklar mötesplats i Stockholm city. 

4. Är det någon specifik känsla ni vill förmedla i de allmänna ytorna i gallerian? Svar 4: 

Vi jobbar med de allmänna ytorna för gallerians egna evenemang och vill inte ha några 

mobilsäljare eller likande hos oss. Istället jobbar vi med sittytor och att skapa trevlig dekor 

och atmosfär som kunderna vill stanna längre i. 

5. Lägger ni stora resurser på utformandet av gallerian?  
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Svar 5: Vi lägger mkt på att jobba med utformandet utifrån hur arkitekturen ser ut idag, 

arkitekturen går dock inte att förändra på kort tid. 

6. Vad tror du är viktigt i marknadsföringen för att en galleria ska kunna konkurrera 

mot andra gallerior och stå ut ur mängden?                                                                             

Svar 6: Det viktigaste är att hitta ngt som man är unik med- i den enorma konkurrens idag 

måste det finnas ngt som andra inte har- sen vad det är beror på förutsättningarna för varje 

enskild galleria. 

7. Vad har ni för tankar inför framtiden, vad tror ni kommer bli viktigt i 

marknadsföringen? 

Svar 7: Det viktiga är att behålla det starka varumärket man har idag i den konkurrens som 

finns. 
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Bilaga 3 
Intervju med Margareta Andersson, 2013-12-12 

Konceptutvecklare och grundare av företaget Lexter Technology & Sound AB som arbetar 

med ljud- och doftdesign i offentliga miljöer.  

 

Kan du berätta om ert arbete med MooD Stockholm och hur tillämpningen av sinnena 

utförs?  

Mood Stockholm är gamla Salénhuset som renoverades och köptes av Amf Fastigheter. Amf 

har en konceptbyrå vid namn Koncept som arbetade med inredningsdesignen och hjälpte Amf 

att ta fram idén. Vi på Lexter träffade Karolin Forsling och Jonas Sandström från Amf och 

arkitekten Cecilia Clase från Koncept som då drev projektet. Allt var från början ett stort 

betonghål och vi satt och arbetade med stora mood-boards och inspirationsbilder med grafiska 

bilder som var framtagna för att se hur gallerian skulle se ut. Från början var allt öppet för 

kreativitet och vi fick information som exempelvis att här blir det en restaurang och här blir 

det en butik. Sen klarnade bilden vartefter och då hade vi ställt ett antal frågor som vi sedan 

använde för att skapa konceptet.     

 

MooD Stockholm är Europas störta ljuddesignkoncept och är väldigt komplext. Det var ett 

ganska utmanande projekt att arbeta med. Det man har på MooD Stockholm är en blandning 

av butiker, restauranger, trädgårdar men också konstverk. Det finns en staty vid korsningen 

mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Sen finns ett konstverk om man går in i 

gallerian och tittar till höger. Där finns ljuslådan och graffittin och det är Arvid Wretmans 

konstverk. Går man längre in kan man se Katarina Löfströms konstverk, kopparfontänen 

vilket är det tredje konstverket. Sen finns ett stort konstverk vid entrén Norrlandsgatan uppe i 

taket och konstnären heter Peter Hagdahl. Det är således fyra väldigt etablerade konstnärer. 

Sen är alla toalett kluster unikt designade som lagts stora resurser vid utseende och estetik och 

har en ljuddesign kopplad till. Vi har alltså gjort ljuddesignen till alla allmän ytor som 

toaletterna, trädgårdarna, rulltrapporna men även till konstverken. Ljuddesignen har 

framtagits tillsammans med konstnärerna där ljudtekniken sitter ovan tak vilket gör att inget 

hänger i synfält. Toalettklustret vid Everyday som ligger vid rulltrappsområdet har precis vid 

ingången till damernas en liten dörr som är cirka 150 cm hög vilket är barntoaletten. Själva 

toaletten är pytteliten och handfatet likaså. Taket inne på toaletten har en modell av en stad 

som är uppsatt upp och ner. När barnen sitter och kissar kan han eller hon sitta och titta upp 

på det här taket som också har en unik ljuddesign kopplad till.  
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Vårt uppdrag var flera saker som dels att skapa en ljuddesign som skulle integrera med det 

övriga visuella intrycken. Detta gjorde att vi valde att inte lägga stora baselement och en 

musikplaylist där ljudet istället består av musik med jättemycket ljudeffekter. MooD 

Stockholm ser sig själva som en handelsplats där besökarna ska få en illusion av att vara 

utomhus när de befinner sig inomhus. Avsikten är att besökaren ska få uppleva något unikt. 

Vårt uppdrag blev således att se till att ljudet blir en del i det övriga konceptet med väggar, 

möbler och inredning. Oavsett var besökaren befinner sig i MooD Stockholm galleria bortsett 

från toaletterna så ligger det naturljud integrerat i ljudkonceptet. Vi producerade stora 

mängder naturljudsambient vilket är ljudet av fågelliv, vind och liknande naturljud. Sådana 

ljudambient finns ständigt i ljudet på MooD Stockholm. Utöver detta integrerar vi ljuddesign 

och ljudeffekter som sedan ändras beroende på årstider och event.   

 

MooD galleria är idag uppdelat i tre teman, Wishing, Desire och Everyday. Wishing är den 

del av gallerian som besökaren kommer till om han eller hon går in via ingången från 

Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan och den andra entrén Mäster Samuelsgatan och 

Jakobsbergsgatan. Dessa två entréer binder tillsammans så småningom till Restaurang 

Boquerian. Det är ingen slump att butiksutbudet ser ut som det gör utan det finns en 

genomtänkt plan bakom. Wishing definierade vi i de kreativa mötena som en Nothing Hill 

känsla där den manliga målgruppen är en snygg man med välklippt skägg, väldigt snygga 

jeans med loafers men inte med tofs.  Och den kvinnliga målgruppen består av en mer casual 

klädd kvinna som inte är klädd i en Armani kostym utan har istället Armani byxor och en 

väldigt snygg blus och lättare makeup. Wishing har ett ljudkoncept med positiva ljud så som 

naturljud med inslag av vissling, gitarrljud och associationer ska dras till sommaren. På julen 

ändras ljudet och får en helt annan skepnad där julmusiken som hörs i Wishing inte är den 

samma som hörs i de andra delarna i gallerian. Tanken med ljudkonceptet är att skapa en 

trivsam miljö som gör att om ljudet stängs kommer gallerian uppträda på ett helt annorlunda 

sätt. Det skulle bli jättebullrigt och inte alls lika varmt och mysigt.  

 

Desire definierar vi som bling bling. Här ligger butiker som Ralph Laurent. Ljudet i Desire 

skiljer sig helt från Wishing där visslandet och gitarrljudet istället ersätts med glitterljud och 

tung modern lounge musik. Tanken är att kontrasten mellan de olika zonerna inte ska bli för 

stora där vårt uppdrag på Lexter kan liknas vid måleri av färg. Det vill säga om jag har gult på 

ena sidan och ska ha grönt på andra sidan måste det vara en mjuk övergång i mitten. Det ska 
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således vara en fin övergång från det ena ljudet till det andra så besökaren inte får 

uppfattningen av att gallerian skiljer sig beroende på var man är. Kopparfontänen som finns i 

Desire har ett riktat metalliskt ljud. Ljusdesignen för konstverken har sammansatts med 

konstnären själva och är en förlängning av konstverken. Vi var tvungna att arbeta väldigt nära 

konstnärerna för att inte helt gå emot och strida med konstnärens vision för konstverket.  

Everyday är en konsumtions rörligare zon med inredningsbutiker, optiker, tobaksaffärer, spa, 

café och enklare butiker. Everyday ligger på mellanplanet och har varumärken som Nilsson 

skor och Svea. Även hela rulltrappsklustret tillhör Everyday. Ljudet i Everyday är elektroniskt 

med inslag av synt och hårda och mjuka elektroniska ljud. Ljudet är instrumentalt men har 

även här naturambient integrerat. Ljudet i rulltrapporna ligger väldigt subtilt och har under 

julen inslag av Änglaspel, hästhovar och bjällror. Även toaletterna har en egen ljuddesign.  

På sommaren är trädgårdspartiet fullt med folk och då finns ljudteknik i buskarna och 

trädplanteringarna. Trädgårdsljudet maskerar bort bullret och trafikljudet och detta gör att 

besökare upplever att han eller hon befinner sig i en riktig trädgård. Ljuden som hörs i 

trädgården är fågelljud och ändras beroende på vilken tid på dygnet det är.  På kvällen mellan 

22.00 och 02.00 är det mer tropiska ljud med inslag av cikador.   

 

Konceptuellt har vi tänkt igenom fler saker, hur ska temaområdena vara och hur låter det 

ljudet för kunden. Allt är noggrant genomtänkt som exempelvis att ljudet inte placeras för 

nära dörröppningarna så att ljuden inte skjuts in och ut i butikerna och tvärtom. Det gäller att 

försöka få butikerna att förstå att inte skjuta ut ljud fån butikerna. Något de jobbar mycket 

med fortfarande. Många tror att ju mer det låter desto bättre vilket är helt fel. MooD 

Stockholms ljuddesign ska inte störa butikerna o tvärtom. Varje zoon och tema i gallerian ska 

få ett eget liv men samtidigt ska det vara enhetligt.  

 

Anser ni att naturljudsambient som finns integrerad i varje tema bidrar till att den röda 

tråden skapas?                                                                                                                              

Ja absolut! Ofta när det skrivs om MooD så skriver de fågelkvitter. Och det stämmer till en 

viss del då fågelkvitter hörs men det är samtidigt mycket mer. Jag uttrycker mig hellre med 

naturambient, det är ljud från naturen. Vattnet, vinden och djuren. Det finns många skäl till 

varför vi valde just naturambient. Dels för att knyta an till konceptet och idén som från början 

inte hade något med ljudet att göra. Idén om att få uppfattningen att befinna sig utomhus när 
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man egentligen är inomhus. Men vi ville inte ta med trafikljuden som finns utomhus utan vill 

ha ljudet från naturen. Det andra är människans relation till naturen. När människor är 

stressade söker många sig till naturen för att ta en promenad, sitta på en parkbänk eller till ett 

spa. Vi har en mänsklig relation till naturen där naturen skapar en avstressande känsla, värme 

och skapar trivsel. Detta baseras på vårt hörselsinne vilket är där ett minne av ljudet skapas.     

Kan ni berätta om hur ni tillämpar luktsinnet i gallerian? 

När det gäller doften på MooD Stockholm så har vi valt att lägga den i slussen vid entrén för 

att inte få spridning i hela gallerian utan bara i gångarna. Doften transporteras in i galleria och 

inte till ventilationen och är det första du lägger märke till när du kommer in och det sista du 

har med dig när du går ut. Ljud och syn kan du välja bort då du kan välja att inte titta eller inte 

lyssna men luktsinnet däremot går inte att välja bort. Det är det som är mest obarmhärtigt då 

det inte finns några brandväggar emellan. Den penetrerar rakt in och tar vårt emotionella först.  

När besökaren kommer till MooD Stockholm känner han eller hon doften dock inte alltid 

medvetet. Lägger man en positiv subtil doft responderar bara hjärnan på detta och det blir en 

positiv upplevelse. Hur mycket doft som finns tillgänglig i gallerian kan skifta. Ibland 

förväntar sig kunden att känna en stark doft som vid exempelvis en choklad utställning och 

kan då i många fall bli besviken om denna doft inte finns. Därför har vi valt att det ska kunna 

gå att justera hur mycket det ska dofta. Så ibland brassar vi på mycket och vi andra tillfällen 

kan det vara lite mer subtilt. Egentligen spelar detta ingen roll för hjärnan hinner uppfatta 

doften ändå oavsett om kunden är medveten eller inte. 

Vad finns det för doft i gallerian i dagsläget?  

Vi har framtagit en unik doft för MooD Stockholm vid namn Fresch crisp linnen. Den är 

faktiskt så pass populär att kunder har efterfrågat doften för försäljning. Då brukar gallerian 

hänvisa till oss på Lexter. Men doften är inte till salu. Det är en unik doft som tillhör MooD 

Stockholm. Personligen anser jag att dem ska använda samma doft konstant för att förstärka 

varumärkets identitet. Förra året vid jul hade vi kanel men det har vi valt att inte ha i år. Det 

tycker jag är bra. Däremot har vi rekommenderat MooD Stockholm att tillverka doftljus som 

luktar Fresch crisp linnen i och med att den har blivit så populär. Doftljusen kommer vara 

tillgängliga för försäljning och kommer börja säljas i gallerian i jul.  

 

MooD Stockholm har idag 18 ljudzoner. Systemet är datoriserat med Lexters Soundsystem 

och kan då med hjälp av en Smartphoneapp höja och sänka ljuddesignen. Allt som krävs är en 
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3G anslutning vilket gör att det kan regleras vart man än befinner sig. Det är viktigt att 

förvalta systemet hela tiden. Vi har därför ett avtal med MooD Stockholm där vi tar hand om 

systemet som exempelvis nya ljudproduktioner, rengöring av maskiner, påfyllning och byte.  

Vi byter ut ljudinnehållet på MooD Stockholm regelbundet under åren i samband med årstider 

och event.  

Dofterna ändar vi inte då det ska vara brandat och ska tillhöra MooDs varumärke. Alla dofter 

som vi arbetar med går igenom ett EU organ vid namn IFRA. IFRA består av en grupp 

farmaceut som kontrollerar och säkerställer att dofterna inte framkallar allergi. Så ingen av 

dofterna är farliga för allergiker. Dock finns det något som kallas Placeboeffekten och innebär 

att allergiker som känner doften av det de är allergiska mot som exempelvis gräslukt, reagerar 

hjärnan och tror att det är riktigt gräs och blir därmed allergiska. Därför har vi valt att 

ingången mot Jakobsbergsgatan vid kopparfontänen inte ska ha någon doft. Detta blir då en 

möjlig ingång för de som är känsliga.  

Berätta om ert arbete med Sturegallerian. 

Sturegallerian har inte något ljudkoncept som MooD har. Tanken från deras sida att förr eller 

senare skapa ett större ljudkoncept. I dagsläget är detta inte möjligt vilket gör att de inte kan 

gå all in. Istället har vi arbetat med frågor som, vilka platser kan ha ljuddesign? Fokus har då 

lagts på specifika platser för att kunna göra dessa så pass bra som möjligt. Det blir således en 

mer upplevelsebaserad galleria på specifika platser.  

 

Var finns det ljud i gallerian i dagsläget? 

Idag finns det ljud i stora entrén med utomhusteknik och vanlig musik. Den fyller en funktion 

av att välkomna och ta farväl av kunden på ett speciellt sätt. Ljudet finns därmed när man 

kommer in och går ut. Inne i gallerian finns ljud integrerat i väntloungen som normalt är en 

eventyta. Ljudet är på vid event och består av ljudpuckar i taket. Det finns även ljud utsatta 

vid specifika ställen som exempelvis granen på julen. Där spelas ett anpassat ljud som liknar 

en upplevelse vid just den platsen. I gallerian finns två eventytor där event ständigt finns och 

där det hela tiden spelas musik. 

Sturegallerian har idag ingen utvecklad ljuddesign och saknar även ett doftkoncept. Men de 

vill utveckla detta och planer finns på att utveckla en ljuddesign som ska passa gallerian. När 

det kommer till doft är jag lite tveksam. För mig är det inte självklart att Sturegallerian ska ha 

doft, möjligtvis vid event för att förstärka den specifika upplevelsen. Detta är på grund utav 
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att Sturegallerian har den byggnation som de har. Det vill säga, de har ingen sluss vid 

ingångarna utan gångarna är ganska smala samt att butikerna inte har några stängda ingångar. 

Detta gör att det blir svårt att placera en doft och samtidigt hålla isär doften från de allmänna 

ytorna med butikernas ytor och varumärke. 
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Bilaga 4 
Enkätundersökning 

1. Kön: 

Man Kvinna 

  

 

2. Ålder: 

1- 20 år  

21- 30 år  

31- 40 år  

41- 50 år  

51- 60 år  

60 + år  

Inget svar  

 

3. Sysselsättning: 

Heltidsanställd  

Deltidsanställd  

Timanställd  

Student  

Pensionär  

Arbetssökande  

Annat  

 

4. Känner du till MooD Stockholm galleria? 

Ja Nej 

  

 

 5. Känner du till Sturegallerian? 

Ja Nej 
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6. Har du vid något tillfälle besökt MooD Stockholm galleria? 

Ja Nej 

  

 

7. Har du vid något tillfälle besökt Sturegallerian?  

Ja Nej 

  

 

8. Hur är ditt helhetsintryck av MooD Stockholm galleria? 

 

9. Hur är ditt helhetsintryck av Sturegallerian? 

 

10. Vad är det första du tänker på när du hör MooD Stockholm galleria? 

 

11. Vad är det första du tänker på när du hör Sturegallerian? 

 

12. MooD Stockholm galleria vill förmedla ”att vara den främsta handelsplatsen där kunder 

och gäster med alla sinnen ska få uppleva en miljö med genomtänkt atmosfär. Gallerian 

strävar efter att få kunder att lämna platsen med en ”feelgood” känsla”, anser du att denna bild 

stämmer överens med den du har av gallerian? Motivera gärna varför. 

 

13. Sturegallerian vill förmedla ”en trevlig atmosfär och vill vara en självklar mötesplats i 

Stockholm City”, anser du att denna bild stämmer överens med den du har av gallerian? 

Motivera gärna varför. 

 

14. Anser du att MooD Stockholm galleria bör förändra något i de allmänna ytorna i 

gallerian? 

 

15. Anser du att Sturegallerian bör förändra något i de allmänna ytorna i gallerian? 

 

16. Är det någon galleria du föredrar framför den andra? Motivera gärna varför. 


