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Abstract 
Purpose: In this study, we investigated how Tolv Stockholm uses sensory marketing to create an 

experience and if it has the desired effect. 

 

Method: This qualitative study is based on primary and secondary data. We have interviewed 

those who work with Tolv Stockholm to get their perspective. Afterwards we performed 

observations to determine whether the visitor's experience is consistent with Tolv Stockholm's 

intentions. 

 

Frame of reference: Previous research and theories argue that the senses play a huge role in our 

experiences. These can be influenced by those who produce experiences through, for example, 

lighting, music and scent. 

 

Result & Conclusion: Many of the sensory inputs that Tolv Stockholm works with have the 

desired effect on their visitors. However, we feel that they have made an oversight when it comes 

to the interaction of music and lighting. This is also applies to the scent that they believe that they 

have designed, but was not noticed in the observations. 

 

Key Words: Sensory marketing, Senses, Experience 

 

 

 

Sammanfattning 

Syfte: I denna studie har vi undersökt hur Tolv Stockholm använder sig av sinnesmarknadsföring 

för att skapa en upplevelse och om det har den önskade effekten på besökarna. 

 

Metod: Denna kvalitativa studie baseras på primär och sekundär data. Vi har intervjuat anställda 

som jobbar både på och för Tolv Stockholm för att få deras perspektiv. Sedan har vi utfört 

observationer för att avgöra om besökarnas upplevelser stämmer överens med Tolv Stockholms 

intentioner. 

 

Referensram: Tidigare forskning och teorier menar att sinnena spelar en stor på våra upplevelser. 

Dessa kan påverkas av de som producerar upplevelserna genom till exempel belysning, musik och 

doft. 

 

Resultat & Slutsats: Många av de sinnesintryck som Tolv Stockholm arbetar med får den önskade 

effekten hos deras besökare. Vi anser dock att de har gjort en lite miss vad gäller samspel av 

musik och belysning. Detta gäller även den doft som de menar att de designat, men som inte 

uppfattades i observationerna. 

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Sinnen, Upplevelse 
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1. Inledning 
Detta avsnitt ger en bakgrund till syftet med arbetet och det valda ämnet. Problemet diskutera 

och definitioner på benämningar anges. Den innehåller även en avgränsning och ger en 

förklaring till uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tänk dig att du går runt i en galleria eller kanske en butik, sitter på en restaurang eller vandrar 

runt på en nöjespark. Du vet inte riktigt varför men du trivs där och kommer gärna tillbaka. 

Du kanske till och med rekommenderar det för dina vänner. Men vad var det som fick dig att 

känna alla de känslorna? Det kan vara på grund av att företaget har använt sig av 

sinnesmarknadsföring. Bertil Hulten, docent i marknadsföring säger att det är en allt mer 

växande trend bland företag. Vad är då sinnesmarknadsföring? Kort sagt kan det beskrivas 

genom att företag stimulerar på kundernas sinnen för att på så sätt höja deras upplevelse. Det 

kan vara genom att spela harmonisk musik i bakgrunden och använda sig av diskreta dofter 

(Linneuniversitetet 2013). Ett exempel på ett företag som använder sig av 

sinnesmarknadsföring är SGA Fastigheter (Stockholm Globe Arenas Fastigheter) i deras 

nybyggda galleria Tolv Stockholm (även kallad Tolv i denna studie). (Ågren 2014) 

 

Tolv Stockholm är belägen i Globenområdet, Johanneshov. Globenområdet är en arenastad 

som ligger i södra Stockholm. Där finner vi arenorna Tele2 Arena, Söderstadion (används inte 

längre), Ericsson Globe Arena, Hovet och Annexet. Arenorna klarar av olika publikkapacitet 

från Annexets maximala kapacitet på 3500 personer till Tele2 Arenas 40 000. Utöver 

arenorna finns även Skyview, en attraktion som tar dig till toppen av Ericsson Globe. Där har 

man utsikt över Stockholm stad. Sedan finns även Quality Hotel Globe och Globen Shopping 

(SGA Fastigheter, a, odat) Tolv Stockholm, som SGA Fastigheter själva uttrycker det, är ett 

centrum för bland annat mat, dryck, lek, musik och aktiviteter. Namnet kommer utifrån det 

faktum att det är öppet tolv timmar om dagen, tolv månader om året och har en total yta på 12 

000 m2 (SGAF odat.). Stockholm stad har som mål att till år 2030 utveckla globenområdet 

genom att bland annat glasa in arenatorget och försätta det med exempelvis restauranger. De 

planerar även att utveckla det redan existerande Globen shopping och Quality Hotel Globe 

(SGA Fastigheter, b, odat). Tolv Stockholm är beläget under Tele2 Arena på markplan. 

Lokalen är fylld med restauranger och aktiviteshallar. Restaurangerna består av sportbaren 

O‘Learys, korvhallen Printz, frozen yogurtbaren Frozzy, salladsbaren Freshii, smörgåsbaren 

Davaj Delikatessen och sportresturangen Enzo’s. Printz har även en separat ölhall med eget 

byggeri. I mitten av lokalen återfinns fem stycken interaktiva kapslar vars innehåll varierar 

och byts ut ett antal gånger under året. Där kan besökarna bland annat se på film och spela 

fyra i rad på en gigantisk spelplan (se bilaga ett) (Tolv Stockholm, b, odat.) Resterande 

aktiviteter är belagda i O‘Learys och innefattar bowling, äventyrsgolf, karaoke, biljard, 

bordtennis, racingsimulatorer och lufthockey. I Tolv Stockholm finns ett restauranghotell som 
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erbjuder tolv stycken sovrum och ett fåtal sovboxar med namnet Bistro & Bo. Det finns även 

en nattklubb vid namn Solidaritet Arena. (Tolv Stockholm, b, odat.)  

Tele2 Arena invigdes 2013 för att ersätta Söderstadion. En anledning till att Söderstadion blev 

ersatt var att den var i behov av renoveringar, men trots dessa renoveringar skulle arenan inte 

uppnå Fifas (Fédération Internationale de Football Association) krav för att kunna spela 

internationell fotboll. SGA Fastigheter sålde då marken där Söderstadion ligger och det 

planeras nu att byggas bostads och kontorsbyggnader på platsen (Fastighetsvärlden Idag 

2013). Tele2 Arena tar 40 000 besökare vid konsert och 30 000 vid sportevenemang (SGA 

Fastigheter, a, odat). Sportevent som framför allt tar plats på arenan är hemmamatcherna för 

det allsvenska respektive superettan lagen Djurgården IF och Hammarby IF. I en 

annonsintervju säger Stefan Prucha, utvecklingschef på SGA Fastigheter att det är tänkt att 

besökarna ska tillbringa en längre tid på platsen med mer än en aktivitet inbokad. En lördag 

på Tolv skulle bäst fördrivas genom bland annat besök på korvhallen, nattklubben och 

avslutas med ett hotellrum på Bistro & Bo för att få en så bra upplevelse som möjligt 

(Annonsbilaga, odat.) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Anledningen till valet av fördjupning i ämnet är för att båda vi tycker att det är intressant att 

se hur sinnesmarknadsföring påverkar människor. Som nämnt i bakgrunden är det en växande 

trend som blir allt vanligare bland företag. Det är ett relativt orört ämne och den tidigare 

forskningen är tunn. Vi har besökt Tolv Stockholm och direkt blivit imponerade och nyfikna 

på hur de arbetar samt deras motiv till varför de använder sig av denna typ av marknadsföring. 

Det vill säga hur de använder sig av smak, hörsel, syn, doft och känsel för att skapa en 

starkare kundupplevelse. 

 

"Bullriga ljud skapar stress, men om det är för tyst skapas känslor av ensamhet, oro, ängslan, 

otrygghet", säger Margareta Andersson som är ljudarkitekt i artikeln Hon sätter ljud på 

kontore (Dagens Nyheter, 2014). Asplund & Ikkala beskriver sinnesmarknadsföring som ett 

nytt arbetssätt för destinationsutvecklare att jobba efter och att det kommer bli en ny epok i 

arbetet. menar vidare att företag kan använda varje sinne för att skapa livsstilar, personligheter 

och identiteter som lockar kunderna att knyta band till företagen. Då forskningen i framtiden 

kommer kunna ge mer svar angående hur hjärnan reagerar och förhåller sig till sinnena 

kommer sinnesmarknadsföring bli allt viktigare (Asplund & Ikkala, 2011, s 108). Därför är vi 

intresserade av hur Tolv Stockholm arbetar för att tillfredsställa besökarna genom att använda 

sinnesmarkandsföring. 

 

När en turismprodukt skapas är det viktigt att veta vad det är som påverkar besökarens 

upplevelse. Den fysiska miljön kan både ha en positiv och en negativ påverkan på detta. Trots 

att forskning gjorts kring detta finns det många organisationer som inte vet hur den fysiska 

miljön påverkar besökaren och dess beteende (Bitner 1992). Vissa forskare anser att de fem 

sinnena inte uppmärksammats trots deras viktiga betydelse (Agapito & Mendes & Valle 
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2013). "En upplevelse kan förklaras som tankar och känslor som är kopplade till ett tillfälle." 

(Mossberg 2007, s. 60). Vilket visar att vi med hjälp av våra sinnen skapar en upplevelse. Det 

är därför viktigt med sinnesmarknadsföring för att påverka sinnena, som i sin tur påverkar 

upplevelsen.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med arbetet är att studera hur sinnesmarknadsföring fungerar såväl ur producenten som 

ur mottagarens synvinkel. Målet för vår undersökning är Tolv Stockholm. 

 

Hur arbetar Tolv Stockholm det vill säga producenten för att påverka besökarnas fem sinnen? 

 

Hur uppfattar mottagarna det vill säga besökarna sinnesintrycken? 

 

Är Tolv Stockholms intentioner likvärdiga med besökarnas upplevelser? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Sinnesmarkandsföring används för att bland annat stärka ett varumärke. Vi har kollat på 

sinnesupplevelse som är en del av sinnesmarknadsföring. Fokus har legat på hur upplevelsen 

påverkas av sinnena (Hultén 2011). Tolv Stockholm valdes på grund av den geografiska 

närheten. Till en början valdes Tele2 Arena och Tolv Stockholm som ligger strax under. 

Tele2 arena valdes sedan bort eftersom ämnesområdet skulle bli alltför brett och svår studerat. 

I metoddelen valde vi kvalitativa intervjuer samt observationer för att ge oss en rättvis bild av 

Tolvs sätt att använda sig av sinnesmarknadsföring. Detta gav oss både producenternas och 

besökarnas perspektiv i empirin. 

 

1.5 Definitioner 
 

SGA- Stockholm Globe Arenas - Ägs av ett amerikanskt bolag som ligger bakom 

evenemangen i området. 

 

SGA Fastigheter - Stockholm Globe Arenas Fastigheter- Ägs av Stockholm Stadshus AB, de 

sköter och utvecklar områdets arenor. 

 

Annonsintervju - En intervju skriven i en i annonstidning. Tolv Stockholm delar på plats ut en 

tidning där läsaren kan läsa artiklar om vad som finns på Tolv. Där finns även en intervju med 

Stefan Prucha, utvecklings chef på SGA Fastigheter som berättar hur han tycker att en 

besökare ska spendera en dag på Tolv. 
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1.6 Uppsatsdisposition 
 

Studien inleds med en sammanfattande text och efter det kommer det första kapitlet med 

bakgrund och syfte och problemformulering. Den innehåller även tidigare forskning och 

definitioner. Därefter introduceras metodkapitlet där vi redogör för metodval, kritik och etik. 

Nästa kapitel är teorikapitlet där de teoretiska synsätten presenteras. Det följs av de empiriska 

resultaten i empirikapitlet. Där har vi genomfört två intervjuer och fem stycken observationer. 

Vidare presenteras analysen som gjorts på empirin med hjälp av den teoretiska referensramen 

i analyskapitlet. Uppsatsen avslutas med slutsats och diskussion som svarar på syftet och 

frågeformuleringarna, samt ger förslag till vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metod 
 

Här förklaras det valda tillvägagångssättet för insamlingen av data och forskningsetiska 

ställningstaganden. För-och nackdelarna med de olika metodvalen och källorna diskuteras 

också. 

 

2.1 Utgångspunkt 
 

Vi valde det ontologiska synsättet konstruktionism som innebär att sociala företeelser och 

kategorier skapas av socialt samspel. Dessa är inte slutgiltiga och kan därför påverkas av oss. 

Inom konstruktionismen anses inte en organisation ha några fasta regler. Det går att påverka 

dem och komma fram till en kompromiss (Bryman 2011, s. 36-39). Studien har denna 

utgångspunkt då syftet är att få ökad förståelse. 

 

2.2 Metodval 
 

I denna undersökning har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats, vanligtvis används den 

för att generera nya teorier. Den kan även användas vid prövning av en teorier, vilket den gör 
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i denna undersökning. Med kvalitativa metoder kan mönster hittas vilket leder till en djupare 

förståelse. (Bryman 2011, s. 41). Studien baseras på observationer och intervjuer som därefter 

analyserats och kopplats ihop med tidigare forskning och teorier. Primärdata (observationer 

och intervjuer) har kompletterats med sekundärdata. Sekundärdata är information som samlats 

in av någon annan i ett annat syfte (Bryman 2002, s. 208). Dessa data har bland annat använts 

i bakgrunden för att ge förkunskap. Jan Trost beskriver skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier. I den förstnämnda är syftet att förstå sig på ämnet och hitta mönster. 

Utförs en kvantitativstudie är det snarare hur vanligt, hur ofta och hur många som är frågor 

som ska besvaras (Trost 2010, s. 32) och eftersom att vi ville mer in på djupet valde vi att 

använda oss av en kvalitativ metod. 

 

2.2.1 Observationer 
Vi har utfört både deltagande och dolda observationer. Under de deltagande observationerna 

agerade vi som besökare. Våra upplevelser under dessa observationer användes i det 

empiriska materialet. Det var förbestämt vad som skulle observeras, men inget 

observationsschema användes. Deltagande observationer är vanliga vid kvalitativa 

forskningar. Observatören deltar då i en social miljö för att få en bild av hur det ser ut. Denne 

dokumenterar hur andra i denna miljö uppför sig. Hur stort deltagande observatören har 

varierar (Bryman 2011, s. 344). I en dold observation undanhåller observatören sin roll som 

forskare (Bryman 2011, s. 380). Det är då viktigt att vara objektiv och inte påverka de som 

observeras (Vetenskapsrådet, 2011 s.42). Under den pågående observationen ska observatören 

genom att lyssna, se sig omkring och ifrågasätta det som sker på platsen skapa en bild av 

verkligen för det som studeras (Holme & Solvang 1997, s. 122). Under observationerna är det 

bra att skriva ner anteckningar för att sedan renskriva kort efter (Holme & Solvang 1997, s. 

123). Dolda observationer ska göras med försiktighet då de medför etniska 

ställningstaganden. Styrkan i en dold observation ligger i att ingen vet att de blir observerade 

(Holme & Solvang 1997, s. 111). 

 

 

Genom att utföra fem observationer fick vi en ordentlig känsla för hur Tolv Stockholm 

egentligen upplevs och inte bara vad information från hemsidor och intervjuer med dess 

representanter påstår. Vi ville se Tolv Stockholm med egna ögon under olika tillfällen. Därför 

bestämde vi att utföra observationer under följande tillfällen: vardag förmiddag, helgkväll 

(fredag), efter ett sportevenemang och innan ett musikevenemang. Utöver detta gjorde vi även 

en dold observation för att ta reda på hur besökarna upplevde Tolv Stockholm. Den gjordes 

med bekanta under en lördagskväll. Att observationerna tog plats både under dagtid och 

kvällstid resulterade i att vi kunde se vilka skillnader som fanns mellan de olika tillfällena. Vi 

ville även se om det var någon skillnad på hur Tolv upplevdes när det var olika typer av 

evenemang som pågick i Tele2 Arena. Därför valde vi att göra en observation innan Justin 

Timberlakes konsert och efter att Hammarbys IF spelat på Arenan. 

 

Jag, Ronnie, utförde observation 3 som var den dolda observationen. De observerade var 

omedvetna om att de blev observerade. Valet att välja bekanta baserades på att vi anser att de 
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har lättare för att öppna upp sig. Lättare att förstå och tolka speciella uttryck, som till exempel 

ironi. Enligt oss skulle det inte gå att få ut lika mycket om det var ett kompisgäng som vi inte 

var bekanta med. Det skulle ge en underlig känsla om vi skulle följa med. De skulle inte 

öppna upp sig på samma sätt. Därför valde vi att utföra observationen dold. Vi menar att en 

nackdel kan vara att det är enkelt att glömma bort sin uppgift och istället fokusera på att 

endast ha en trevlig stund med sina vänner. När vi började närma oss Tolv tog jag en lite mer 

passiv roll, för att kunna observera de andra på bästa sätt. Jag såg till att inte ta täten för att jag 

ansåg att det skulle ge mer om det var de själva som gick runt och upptäckte. Att delta aktivt 

eller passivt kan ha olika konsekvenser på gruppen. Är man inte aktiv kan det leda till att man 

bromsar ner eller dämpar deltagarnas aktivitet. Sällskapet kan även se att man agerar passivt 

och då kan de kompensera genom att bli överaktiva. Det kan dessutom skapas frustration i 

gruppen på grund av passiviteten. Är man istället för aktiv kan det leda till att 

gruppmedlemmar styrs av observatören och det kan skapa en felaktig bild. Ifall man vill ha en 

verklighetstrogen bild är denna metod inget att föredra (Holme & Solvang 1997, s.115). Det 

var svårt ibland eftersom det visste att jag hade varit på platsen tidigare. Samt att jag skulle 

skriva kandidatuppsats om just detta ämne. Vilket innebar att jag hittade mycket bättre på 

platsen och de förväntade sig att jag skulle visa dem runt.  

 

2.2.2 Intervjuer 
 

Anledningen till att genomföra intervjuer kan vara för att få ett resultat eller en utgångspunkt 

för att sedan kunna dra slutsatser av materialet (Lantz, 2013, s.14). Det karakteristiska för 

kvalitativa intervjuer är att svaren är komplexa och omfattande medan frågorna som ställs kan 

beskrivas som raka och simpla. När intervjuerna är färdiga kan det utvinnas fantastiskt bra 

material och genom det kan uppfattningar och mönster hittas (Trots 2007, s. 25). Intervjuerna 

som utfördes i denna studie var semistrukturerade. Denna typ av intervju ger flexibilitet, 

frågeschemat behöver inte följas till punkt och pricka och frågorna är mer allmänt 

formulerade (Bryman, 2011, s. 415). Vi valde denna form av intervju för att få möjlighet att 

ställa följdfrågor och få så mycket information som möjligt. Den gav oss även möjlighet att 

anpassade intervjufrågorna till varje respondent, trots att en del frågor var densamma. Detta 

ansåg vi var lämpligt då vi sökte olika typer av information av de olika respondenterna. 

 

2.3 Metodkritik 
 

Att utföra intervjuer genom mail är bekvämt för både intervjuaren och respondenten, då 

resvägen är obetydlig och kostnaderna är låga. Det kan även vara lättare att svara på och ställa 

vissa frågor. I dessa intervjuer påverkas inte respondenten av faktorer som till exempel 

intervjuarens etnicitet, kön eller ålder (Bryman 2011, s. 208-209). Vid en mailintervju kan 

respondenten ta sin tid och noggrant läsa igenom frågorna. Detta är en fördel då risken för 

misstolkning minskar och chansen för alltmer uttömmande svar ökar. Man sparar även tid då 

det inte krävs någon transkribering. Något som är negativt är att respondenten kan slarva och 

inte läsa frågorna noggrant (Bryman 2011, s. 597). Risken för bortfall är stor och den flexibla 
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svarstiden som respondenten får kan både vara positiv och negativ. Intervjuaren behöver inte 

ta tillvara på vilken tid på dygnet som mailet skickas, men svaret från respondenten kan 

komma sent (Eliasson 2010, s. 154). En annan nackdel med denna form av intervju är att det 

inte går att läsa av kroppsspråk. I en direkt intervju kan respondentens chockade eller 

undrande min skapa följdfrågor eller en utvecklad förklaring av frågan (Bryman 2011, s. 210). 

 

I en dold observation får forskaren tillträde till de sociala miljöerna utan att behöva be om 

tillåtelse. Vilket annars kan vara ett problem. En annan fördel är att de som observeras inte 

ändrar på sitt beteende på grund av forskarens närvaro. Ett problem som kan förekomma vid 

dolda observationer är att det blir svårare för observatören att föra anteckningar (Bryman 

2011, s. 382). Under den dolda observationen i denna studie, fördes anteckningar på 

mobiltelefonen. De som observeras kunde inte se vad som gjordes på mobiltelefonen. De blev 

heller inte misstänksamma eftersom det inte är en ovanlig handling. Ett annat problem är att 

det inte finns möjlighet till intervjuer. Det kan bli svårt att styra konversationer i den riktning 

man vill utan att skapa misstankar (Bryman 2011, s. 382).  

 

2.4 Urval av intervjuer 
 

Respondenterna har valts genom målinriktat urval. Det innebär att de inte valts ut 

slumpmässigt utan har ansetts vara relevanta för forskningen (Bryman 2011, s. 434). De 

ansågs kunna bidra med information som kunde hjälpa till att ge svar på forskningsfrågorna. 

 

Storleken på urvalet blev mindre än planerat från början vilket beror på två anledningar. Den 

första berodde på bortfall och den andra på att arbetet bytte riktning. Från att hämta 

majoriteten av det empiriska materialet från kvalitativa intervjuer till att genomföra fem 

stycken observationer. För att genom dessa skaffa oss en egen bild av hur 

sinnesmarknadsföring och upplevelse turism fungerar och ser ut, men även påverkar 

människor som är besökare på dessa platser. Jan Trost menar att när de gäller kvalitativa 

intervjuer kan urvalets storlek direkt kopplas till studiens tillgång till tid och konstanter. 

Eftersom tiden var knapp och vi halvvägs in i arbetsgången ändrade vår primära källa av 

empiri ansåg vi att det var bäst att låta de tre intervjuerna vi hade vara tillräckligt. Trost 

stödjer även detta resonemang då han menar att antalet kvalitativa intervjuer ska begränsas till 

mindre antal. Han föreslår vidare att mellan fyra till åtta stycken är en bra siffra att landa på. 

Har ett arbete för många intervjuer blir det empiriska materialet svårt att hantera och 

överblicken kan bli sämre (Trost 2010 s.143). Trost menar att ett fåtal intervjuer som är 

välskrivna ger ett tyngre värde än ett större antal med sämre kvalitet (Trost 2010 s.144). I 

uppsatsen var det planerat att ha en intervju med en lektor och en anställd på SGA för att 

utöka empiri. På grund av tidsbrist och okända anledning blev vi nekade intervjuer med de 

tillfrågade. 

 

                                       2.4.1 Snöbollsselektion 
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Vi har valt att använda oss av snöbollsselektion då det kan öppna upp för ett helt nytt 

kontaktnät med personer vi inte tidigare haft någon aning om. Respondenter som får 

förtroende för intervjuaren är mer villiga att dela med sig av sina nätverk. Aspers beskriver att 

metoden framför allt är god att använda när forskare ska studera kriminella eller gäng (Aspers 

2011, s. 95), men vi anser att vi kan dra nytta av denna metod. Den kritiseras då det kan leda 

till att man får ett dåligt kontaktnät och inte får ut det man ville. Därför har inte denna metod 

används på alla personer som har intervjuats eller kontaktas (Aspers 2011, s. 96 ). Vi såg till 

att fråga alla som vi intervjuade om de kunde rekommendera någon. Sedan granskades 

personen och ett beslut togs om denne var lämplig för en intervju, beroende på vad han eller 

hon skulle kunna tillföra studien. Utöver de rekommenderade intervjupersonerna, hittades 

respondenter via tidigare kontakter och artiklar från Dagens nyheter, där de hade blivit 

intervjuade i artiklar under ämnet sinnesmarknadsföring. 

 

2.4.2 Mailintervjuer 
 

Niklas Broweus är "civilekonom med webb och sinnesmarknadsföring som specialitet" och 

har varit med och skrivit den prisbelönta boken Sinnesmarknadsföring (Broweus.se, odat.).  

Han valdes för att vi ansåg att han kunde förse oss med väsentlig information kring 

sinnesmarknadsföring. Vi valde att utföra en intervju med Broweus för att få svar på frågor 

som inte besvarades i boken och för att kunna ställa frågor som var anpassade till vår studie. 

 

 Helena Ågren är anställd på SGA Fastigheter under titeln marknads- och 

kommunikationschef. Vi ville få en bild av vad företaget själva hade att säga om hur de jobbar 

med sinnesmarknadsföring. 

 

2.4.3 Skypeintervju 
 

Eftersom Wanda Anderson jobbar med riktat ljud och är anställd på Lexter var det för oss en 

självklarhet att kontakta företaget. Vi fick senare veta att det var just Anderson som jobbat 

och utvecklat ljudet i Tolv Stockholm. Anderson var sjukskriven under tiden vi kontaktade 

henne. en personlig intervju passade därför inte henne, men hon ställde upp på en 

skypeintervju. Efter tekniska problem med datorutrustning där mikrofon inte ville fungera 

fick vi tillslut igenom en bra intervju med Anderson. Vi började med en inledandefas där vi 

åter förklarade informationen om vilka vi var, vad vi studerade och hur vi skull använda 

materialet när intervjun var avklarad. Information som tidigare hade gått ut via mail. Det är 

viktigt att ge denna information till respondenten både för att den ska kunna fatta ett beslut 

angående sitt deltagande och för att förstå syftet med arbetet. Respondenten kan då ställa in 

tankegångarna mot det intervjun ska handla om. Utöver detta kan det vara bra att måla upp 

ramarna för respondenten. Det kan röra sig om en ungefärlig längd på intervjun och huruvida 

respondenten kommer få ta del av den färdiga uppsatsen (Lantz, 2013,s 70). 
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Skypeintervjun spelades in med samtycke av Anderson. Inspelningen genomfördes för att 

underlätta och effektivisera intervjun. Då kunde fokus ligga på till exempel följdfrågor istället 

för att skriva ner respondentens svar. På detta sätt får man även med allt som sägs och 

intervjun går snabbare. Det finns även möjlighet att gå igenom intervjun vilket kan leda till 

nya uppfattningar och tolkningar. Det som kan vara negativt vid inspelning av en intervju är 

ifall utrustningen är dålig eller att batteriet kanske tar slut. Det kan även göra respondenten 

självmedveten och orolig, vilket leder till en mindre intressant intervju. Vi är även medvetna 

om att transkriberingen kan vara tidskrävande (Bryman 2011, s. 428-429). Under intervjun 

fördes både fysiska och mentala anteckningar på nyckelord och eventuella nya frågor att ställa 

senare under intervjun. Allt antecknades inte för att det är svårt att hinna samtidigt som man 

ska lyssna och ställa frågor (Lantz, 2013,s 144). 

 

Efter intervjun var färdigskriven skickade vi den till Anders Brännström och Wanda 

Andersons. Syftet var att få den genomläst och se om vi uppfatta varandra rätt. Efter 

återkoppling från Brännström så gjordes korrigeringar på sakfel. Att låta den intervjuade 

kommentera tolkningar kan vara motigt. Respondenten kan bedöma våra tolkningar som 

felaktiga och då måste vi ta ställning till att ändra våra tolkning helt och hållet. En mer positiv 

sida är att det är bra att få intervjun genomläst. Klara upp oklarheter och få bekräftelse på att 

vi har tolkat det respondenten sagt på ett korrekt sätt (Trost 2010, s. 112). Eftersom både 

namn, företag och anställningstitel skrivits ut och att direkta citat använts så ställde vi upp på 

detta, samt för att det var ett krav för att få utföra intervju. Jan Trost anser dock att när 

intervjuer sker med människor i organisation och företag kan det anses bättre att vara två. För 

att det kan kännas artigt och intervjuarna kan fylla ut varandra (Trost 2010, s. 66). 

 

2.5 Källkritik 
 

Det krävs att man är kritisk till de källor som används för att öka trovärdigheten (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2011, s.303-311) och få en djupare sanning (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 254). Källans relation till ämnet kan påverka informationen. Därför bör 

svarförmåga och svarsvillighet bedömas. Dolda motiv kan leda till att upplysningarna är 

vinklade för att t.ex. gynna informanten (Jensen 1995, s. 110). Kulturskillnader kan genom 

okunnighet också bidra till att upplysningarna påverkas (Jensen 1995, s. 111). Vid kontakt 

med Helena Ågren lovades en personlig intervju. Intervjufrågorna skickades i förväg på 

hennes begäran. Vi fick sedan tillbaka ett mail där dessa frågor besvarats direkt i mailet, trots 

att det fanns en överenskommelse för en personlig intervju. Det fanns frågor som inte 

besvarades och svar som var tunna och inte fullt relevanta till frågorna. Detta kan ha varit ett 

misstag på Helenas sida, då hon kanske glömt bort att en personlig intervju skulle bokas in, 

där dessa frågor skulle besvaras. Vi är medvetna om att vi ska vara kritiska mot både Helena 

Ågren och Wanda Andersons åsikter. De kan vara vinklade då de jobbar för Tolv Stockholm. 

Samma gäller annonsintervjun med Stefan Prucha. Vi anser att Christer Asplund och Jacob 

Ikkala är pålitliga källor. Till exempel är Christer Asplund inte forskare, utan jobbar som 

konsult inom relationsmarknadsföring och har erfarenhet inom turismbranchen. 
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2.6 Kvalitativ analys 

 

I en kvalitativ analys är det text från till exempel. intervjuer, observationer som analyseras. 

Det kan även vara film, bilder eller ljud som analyseras. Analysprocessen kan delas upp i tre 

nivåer som sker parallellt. Den första nivån är kodning (reduktion av data). På denna nivå 

sorteras och kategoriseras insamlad data. Den andra nivån är tematisering (presentation av 

data). Här hittas relationer mellan de olika koderna. Den tredje nivån är summering (slutsatser 

och verifiering). På denna nivå summeras materialet och kan användas som utgångspunkt för 

analyser och slutsatser (Hjerm & Lindgren 2010, s. 88). 

 

I undersökning har en kvalitativ metod använts och där av en kvalitativ analys. Vi har 

tillämpat de tre olika nivåerna i vår analysprocess. Insamlingen och analysen av data har skett 

parallellt. Ifall vi i analysprocessen behövde mer material kunde vi samla in detta och vi 

kunde gå igen materialet flera gånger ifall det behövdes (Hjerm & Lindgren 2010, s. 88). 

 

2.7 Tillförlitlighet & Giltighet 
 

Kvalitetskriterier för en intervju kan beskrivas i tre punkter. Den fösta är att metoden som 

används måste ge trovärdiga svar. Den andra är resultaten som återvinns ska vara godtagbar. 

Den tredje är att andra personer ska ha möjlighet att på ett kritiskt sätt kunna kontrollera och 

granska slutsatserna (Lantz, 2013,s.15). För att öka kvaliteten på forskningen bör det finns ett 

tydligt syfte som besvaras. Metodvalen ska förklaras och kunna ge svar på frågeställningarna. 

10 

Den data som samlas in ska vara kritiskt analyserat. En klar och ordningsam struktur i 

uppsatsen bidrar också till en ökad kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011 s.40). 

 

Giltighet handlar om insamlad datas relevans till arbetet. Vårt val av semistrukturerade 

intervjuer gav oss möjlighet att fördjupa oss i ämnet och ställa fler frågor för att få svar på det 

vi frågade om. Valet a respondenter bidrog också till giltigheten då de var relevanta till 

studien (Jensen 1995, s. 64). 

 

Tillförlitligt handlar om studiens pålitlighet (Bryman & Bell 2010, s. 94). Undersökningen 

ska kunna replikeras utan att ge ett alltför avvikande resultat (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

263). I kvalitativa metoder finns det ingen standardisering och intervjuerna är genomförda på 

olika sätt (Jensen 1995, s. 63). Därför tas "i viss mening möjligheten att kunna bedöma den 

totala intervjumängdens tillförlitlighet" bort (Jensen 1995, s. 64). Eftersom tillförlitligheten är 

ett större problem i kvalitativ forskning innebär det att mer fokus bör läggas på det. För att 

motverka störningar vid datainsamlingen bör man vara medveten om dem (Jensen 1995, s. 

64). Eventuella fel källor och annat som kan påverka arbetets tillförlitlighet bör diskuteras 

(Vetenskapsrådet, 2011 s.44). Sedan avgörs det ifall det kan uteslutas eller om man måste ta 

tillvara på hur detta påverkar datainsamlingsprocessen (Jensen 1995, s. 64). Därför diskuteras 
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de olika faktorer som påverkat observationerna och intervjuerna i under rubrikerna metod och 

källkritik. 

 

2.8 Forskningsetik 
 

Personer som tagit del av studien ska inte ta skada, kränkas eller förödmjukas 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.5). Därför har vi tillämpat de fyra grundkraven för etiska principer i 

vår studie. Det första kravet är informationskravet och innebär att den berörda personen bör 

informeras om undersökningens syfte, dess moment och att deras deltagande är frivilligt. Det 

andra är samtyckeskravet och handlar om att deltagaren bestämmer över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och betyder att deltagarens personuppgifter ska 

behandlas med säkerhet och hålls borta från obehöriga. Nyttjandekravet är det sista kravet och 

innebär att den insamlade informationen från en deltagare endast får användas i 

forskningssyftet (Bryman 2011, s.132). I dolda observationer kan de som observeras känna 

sig kränkta och att man gjort intrång i deras privata liv, eftersom att det inte kan haft 

möjlighet att godkänna sin delaktighet (Bryman 2011, s.382). Dessa krav ska i detta fall 

tillgodoses efter observationen (Vetenskapsrådet, 2011 s.42). Vi kände att det var lättare att 

förklara för de man känner att man har gjort en dold observation av hur de beter sig. Det var 

lätt att få deras godkännande för att få använda citat och deras medverkan i uppsatsen. 

Samtliga deltagare tyckte att det var roligt att vara med i uppsatsen. De som intervjuats har 

inledningsvis informerats om arbetets syfte. Inga personliga uppgifter har använts utan 

tillstånd och informationen från respondenterna har endast använts i uppsatsen.   
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3. Teori & Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras teorier och tidigare forskning kring sinnesmarknadsföring, 

sinnesupplevelser och de fem sinnena. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

Sinnesmarknadsföring kan enligt Hultén, Broweus & Dijk leda till att kunden gör ett inköp 

hos företaget samtidigt som företaget får chansen att gå djupare med företagsidentiteten och 

dess värderingar. (Hultén, Broweus & Dijk 2008, s. 4) 

 

I intervjun med Niklas Broweus berättar han att inom sinnesmarknadsföring bör man hänsyn 

tas till alla sinnen, vara medveten om dess påverkan och sedan planera hur de utnyttjas 

effektivt. Det ger företag möjlighet att skapa en bättre upplevelse och visa empati och 

förståelse för kundens behov. Företag inom alla branscher kan använda sig av alla sinnen på 

något sätt. Det är dock inte alltid nödvändigt för alla företag att använda sig av samtliga 

sinnen. Det är viktigt att vara medveten om både den positiva och negativa påverkan som 

sinnena har. Man måste också vara noggrann och prova olika idéer. Eftersom upplevelser 

skapas till stor del genom sinnesintryck anser Broweus att det är oerhört viktigt med 

sinnesmarknadsföring inom upplevelseindustrin. 

 

Synsinnet ses vanligtvis som det viktigaste sinnet, följt av ljudsinnet. Broweus menar att det 

beror på vad som säljs. En butik som säljer kläder värdesätter troligtvis inte smaksinnet lika 

högt som ett livsmedelsföretag gör. Eftersom alla reagerar olika på olika sinnesintryck bör 

man veta vem målgruppen är. Genom att genomföra en analys av målgruppen kan man 

därefter hitta möjliga angreppssätt. Sinnesmarknadsföringen ska vara anpassad till 

målgruppen. Ifall målgruppen skiftar från dag till dag är det viktigt att vara medveten om 

detta och planera noga för varje målgrupp. De företag som har en bred målgrupp bör använda 

sig av sinnena med noggrannhet. Broweus menar att man kan använda sig av en strategi som 

troligtvis fungerar på de flesta. Detta kan dock leda till att det inte får en särskilt stor påverkan 

på någon. 

 

3.2 Upplevelse 
 

Fokus ligger numera på kundens upplevelse kring produkten och inte på själva produkten. 

Kunden är delaktig i att skapa upplevelsen och köper egentligen inte produkten utan 

upplevelsen som är kopplad till den. Upplevelser är individuella, men de kan skapas och 

designas gemensamt av besökaren och leverantören. Detta leder till att besökaren får en 
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värdefull upplevelse, vilket gagnar leverantören (Agapito & Oom do Valle & da Costa 

Mendes 2012). Det går inte att ge en besökare en upplevelse, istället bör en miljö skapas där 

kunden skapar upplevelsen genom sina sinnen. Det är då viktigt att veta vad det är som 

påverkar besökarens upplevelse (Mossberg 2007). Leif Liljebrunn menar att man bör ha 

kunskap om sina kunder för att kunna kommunicera med dem på rätt sätt, annars kan det ge 

oönskade konsekvenser (Karlsson 2012). Vid marknadsföring av upplevelser ses 

konsumenterna som emotionella individer. De söker upplevelser som involverar dem 

emotionellt och ger intellektuellt-, beteende- och relationsvärde. Därför är det viktigt att skapa 

en miljö som uppmanar konsumenten att engagera sig och delta. Det är då kritiskt att använda 

de fem sinnena för att åstadkomma detta och ge konsumenten en minnesvärd upplevelse, samt 

påverka kundens uppfattning och beteende (Agapito & Oom do Valle & da Costa Mendes 

2012). 

 

Förhoppningar påverkar också kundens upplevelse. De som har förväntningar som inte blir 

bemötta kan bli missnöjda gentemot något som de skulle gillat ifall de inte hade haft de 

förväntningar som de hade. En situation där kundens förhoppningar inte blivit bemötta kan 

leda till att den blir missnöjd. Samma situation skulle kunna bli lyckad ifall kunden inte hade 

haft de förhoppningar den haft. Förhoppningar skapas från tidigare erfarenheter i samma eller 

liknande miljö, word of mouth och det som kunden har läst om platsen (Bitner 1992). 

 

3.3 Fysisk miljö 
 

Mary Jo Bitner nämner tre dimensioner som utgör kundens uppfattning av en plats och en av 

dessa är omgivningsförhållanden. Omgivningsförhållanden är en av de faktorer som påverkar 

de fem sinnena, exempel ljus, ljud, temperatur, musik och lukt. Besökaren märker dessa 

förhållanden ifall de är extrema, om de varit där under en lång tid och när de går emot deras 

förväntningar (Bitner 1992). 

 

Bitner menar att det är särskilt inom serviceorganisationer, som exempel hotell, restauranger 

och butiker, som den fysiska miljöns förmåga att påverka beteenden och skapa en bild är 

uppenbar. Den fysiska miljön kan både hindra eller främja organisationens interna mål och 

externa marknadsföringsmål. Den kan även påverka beteendet på olika sätt. Platsen designas 

därför beroende på vilket beteende som önskas från kunden. Ett positivt beteende från kunden 

är att den kommer, stannar, spenderar pengar och visar lojalitet. Den fysiska miljön påverkar 

längden och utvecklingen av en social interaktion. På detta sätt kan ett företag kontrollera en 

kunds vistelse (Bitner 1992). 

 

3.4 Situationella faktorer 
 

Besökarens syfte med besöket påverkar dess reaktion till den fysiska miljön. Besökets syfte 

varierar även beroende på dag och tid på dygnet. Studier har visat att den kunden märker och 

kommer ihåg från platsen påverkas av syftet med besöket (Bitner 1992). 
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Approach-avoidance är en paradigm som menar att beteenden kan påverkas av många 

faktorer i miljön och leda till att uppmuntra eller avskräcka besökaren. Approach-avoidance 

beteenden kan delas upp i kategorierna tid, utforskning, kommunikation och tillfredsställelse. 

Tid handlar om ifall besökaren vill stanna kvar på en plats och hur länge. Utforskning avser 

besökarens villighet att utforska platsen. Det finns till exempel butiker som är designade 

ungefär som labyrinter för att locka kunden att tas sig runt hela butiken. Mörka färger 

förmedlar mystik och lockar även till utforskning. Kategorin kommunikation avser viljan att 

kommunicera med de 13 

anställda. Den sista kategorin tillfredställelse handlar om hur effektivt kunden kan hitta det 

den söker och inte behöva stå i kö för länge (Yalch & Spangenberg 2000). 

 

3.5 Sinnen 

 

Det gäller att involvera besökaren emotionellt, intellektuellt, fysiskt och spirituellt för att 

stimulera hans/hennes sinnen (Mossberg 2007; Agapito & Oom do Valle & da Costa Mendes 

2012). Resonemang och beslutstagande görs på tankar som kommer i form av bland annat. 

bilder, ljud, smak, textur och känslor. Dessa är kopplade till exempel. en plats, person, maskin 

eller händelse, från tidigare minnen eller nuet. Detta sker genom de fem sinnena (Agapito & 

Mendes & Valle 2013). Dämpade färger och belysning, klassisk musik, elegant parfym, låg 

temperatur och få produkter ger en känsla av exklusivitet (Yalch & Spangenberg 2000). 

Resultatet av en forskning visar att turister anser att alla sinnena är viktiga och att vid 

rangordning av sinnena hamnar synsinnet högst upp och känselsinnet längst ner (Agapito & 

Oom do Valle & da Costa Mendes 2012). 

 

3.5.1 Synsinnet 
 

"Synförmågan anses vara det mest kraftfulla av människans sinnen och är det mest förföriska 

sinnet som människan har." (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.21). Det som synsinnet 

omfattar är ljus, färg, tema, bilder, exteriör och interiör (Hultén 2011). Synen är det sinnet 

som har dominerat marknadsföring, men det ökade intresset för sinnesmarknadsföring har 

även ökat förståelsen för hur viktiga de andra sinnena är (Agapito & Oom do Valle & da 

Costa Mendes 2012). 

 

3.5.2 Ljudsinnet 
 

Människan skapar en uppfattning med hjälp av ljud redan vid födsel (Broweus & Hultén & 

van Dijk 2008 s.21). Ett upplevelselandskap är platsen där upplevelsen äger rum. Ljud i ett 

upplevelselandskap inkluderar musik, konversationer och fysiskt ljud. Med fysiskt ljud menas 

ljud från till exempel. möbler som flyttas, bestick, kassalådor och ljud som kommer utifrån. 

Studier har visat att många av de som besökt en restaurang med högt ljud inte skulle 
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återvända. Högt ljud leder till att konversationerna hålls i en högre volym, vilket leder till att 

ljudet blir ännu högre (Hertzman & Raab & Singh & Zemke 2011). För att skapa en god 

atmosfär bör oljud elimineras. Ljudväggar kan användas för att uppnå detta, samt för att 

"kontrollera ljud mellan olika utrymmen." (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.21). Det är 

viktigt att vara medveten om hur ljudet påverkar besökaren, då det kan ge oönskade effekter. 

Vattenljud kan till exempel få besökare att känna att de måste gå på toaletten (Karlsson 2012). 

 

Musik kan påverka tiden som besökaren spenderar på en plats, vilket i sin tur påverkar hur 

mycket pengar det spenderar där. Lugn musik i butiker gör att kunderna handlar långsammare 

och spenderar där av längre tid i butiken. Hög musik har en motsatt effekt. Studier visar att 

musiken påverkar besökarens uppfattning av tiden som spenderats på platsen (Yalch & 

Spangenberg 2000). Enligt Bitner har studier visat att besökaren upplever att tiden går 14 

långsammare ifall det spelas okänd musik (Bitner 1992; Yalch & Spangenberg 2000). Andra 

studier visar att besökaren spenderar mindre tid på en plats där bekant musik spelas, men att 

den upplever det som att en längre tid passerat. Bekant musik ökar även besökarens trivsel i 

en miljö (Yalch & Spangenberg 2000). För en bra akustik kan ljud balanseras och kontrolleras 

med hjälp av digital teknologi (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.21). 

 

3.5.3 Luktsinnet 
 

"Människan kan minnas över 10 000 olika dofter" (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.20). 

Luktsinnet är med och skapar minnen och är nära kopplat till känslor (Hultén 2011). Det 

krävs endast att man vagt känner en tidigare upplevd doft för att väcka minnen. Dofter kan 

bidra till en positiv atmosfär och ökad trivsel. Klementin och vanilj är dofter som leder till att 

besökare stannar kvar längre på en plats (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.20). 

 

3.5.4 Smaksinnet 
 

Företagen som har produkter som inte är kopplade till smaksinnet kan ändå ha användning av 

att påverkar sina kunders smaksinnen. Mat och dryck kan vara avgörande vid konkurrens 

mellan två liknande företag. Det är viktigt att maten och drycken som erbjuds inte bara 

smakar bra utan även ser tilltalande ut. Smaker kan likt det andra sinnena kopplas till tidigare 

minnen och förmedla en känsla. En smakupplevelse innefattar inte bara smaken utan doften, 

(Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.22). 

 

3.5.5 Känselsinnet 
 

Det har inte gjort mycket forskning kring känselsinnet (Peck & Childers 2003). I det här 

sinnet ingår bland annat temperatur och material. Mjuka stolar används för att förmedla 

bekvämlighet, men snabbmatsrestauranger använder hårda stolar då de vill ha snabbt flöde av 
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gäster. Faktorer som till exempel material, vikt och form är av större vikt när det kommer till 

produkter, tillskillnad från tjänster. (Broweus & Hultén & van Dijk 2008 s.23).  
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4. Empiri 
 

Detta avsnitt innehåller det empiriska materialet som samlats in genom utförda intervjuer och 

observationer. 

 

4.1 Intervjuer 

 

4.1.1 Helena Ågren 
 

Vi har intervjuat Helena Ågren från SGA Fastigheter som jobbar som marknads- och 

kommunikationschef. Ågren berättar att de utmanar bilden av vad en galleria kan vara. Tolv 

har skalat bort butiker och fokuserar endast på mat och upplevelser. Här ska gästerna kunna 

kombinera roliga aktiviteter med spännande matupplevelser i någon av de många 

restaurangerna. Hon fortsätter med att berätta att kunden ska kunna utmana sina smaklökar 

och andra sinnen. Ågren menar att målen med marknadsföringen är att öka kunskapen om 

Tolv Stockholm och att det skulle leda till återkommande besökare till lokalen. "Tolv 

Stockholm är en nöjesgalleria utan shopping, här kan besökare uppleva mat och nöjen på nya 

sätt". Hon berättar vidare att det är den känslan som Tolv Stockholm vill förmedla till sina 

besökare. För att kunden ska få just denna känsla har de satsat hårt på ett noga planerat utbud 

av verksamheter, som till exempel Printz korvmakeri, ölhall, deli och matsal och O'learys 

gigantiska satsning och även genom aktiviteter som karaokebar, säger Ågren. "Genom 

sinnesmarknadsföring kan vi sätta kunderna i rätt tankesätt och förstärka upplevelsen vid 

deras besök i Tolv Stockholm". Hon berättar att de använder sig av sinnesmarknadsföring och 

att det kan vara allt ifrån vilket ljud de väljer att spela i högtalarsystemet till hur väl miljöerna 

tilltalar besökaren. Det kan bland annat röra sig om ljussättning. Hon säger att vikten av att 

Tolv Stockholm använder sig av sinnesmarkandsföring är väldigt betydelsefull. Jobbar man 

med kommunikation är det ett måste att tänka inom banor som integrerad kommunikation. 

Det är inte bara vad Tolv Stockholm kommunicerar i traditionell media, utan 

marknadsföringen är även det som besökaren ser, känner, hör, doftar och upplever på plats i 

Tolv Stockholm, berättar Helena Ågren. Hon ger exempel på hur Tolv Stockholm arbetar med 

sinnesmarknadsföring och berättar att de bland annat använder musik/ljud i deras 

högtalarsystem. Musiken som spelas förändras under dagen beroende på vilken tid på dagen 

det är och lika så är det med ljussättningen. Tolv Stockholm är modernt och urbant i både 

design, miljö och utformning. Ljus/ljud/känslan i miljön ska andas detta. Under kvällar och 

helger höjer de intensiteten. 

 

För att locka mer besökare under evenemangsfria dagar så gäller det att öka kännedomen och 

att det är de som prioriteras. Under våren tar de en mängd olika initiativ som SGA Fastigheter 

tror kommer locka både söderortsbor och stockholmare i stort. Det i form av bland annat 
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After Work, brunch på söndagar, nytt klubbkoncept på Solidaritet Arena (Flashbackfridays), 

öppnandet av en ny ölhall. Allt detta ska bidra till att göra Tolv Stockholm till en given plats 

att umgås och ha skoj på, säger Ågren. Redan idag kommer stora flöden vid evenemang och 

de räknar med omkring 350 evenemang per år till Globenområdets samtliga arenor, vilket 

spiller ned på Tolv och skapar goda flöden. Dessutom har de fått ihop en väldigt god 

hyresgästmix, med verksamheter som stärker området och gör det attraktivt att komma 

tidigare innan evenemang och stanna längre. Det är verksamheter som även drar då det inte 

finns evenemang, vilket är viktigt, menar Ågren. 

 

Ågren fortsätter och berättar om Tolv Stockholms breda målgrupp. Delvis vill de attrahera 

evenemangsbesökare att komma tidigare och stanna längre. Detta genom den service och det 

utbud deras hyresgäster kan leverera. Samtidigt är det extremt viktigt att Tolv Stockholm även 

ska kunna fungera som en ensamstående galleria som inte måste förlita sig på dagar då det 

pågår evenemang. Tolv Stockholm har cirka 500 000 personer som bor inom det primära 

marknadsområdet. I ett område där konkurrensen gällande mat och nöje är relativt låg. Dessa 

är väldigt viktiga att fånga. Även de cirka 5000 personer som arbetar i närområdet, som kan 

skapa lunchtillfällen är otroligt viktiga att fånga upp, säger Helena Ågren. De behöver rikta in 

sig mot en bred målgrupp för att skapa flöden under olika delar på dygnet. När det gäller att 

anpassa oss till målgruppen kan det bland annat ske genom att förändra musik/ljud beroende 

på tid på dygnet och den målgrupp de just för tillfället vill attrahera. Som exempel berättar 

Ågren om när artisten Avicii var i Tele2 Arena. Då jobbade de mycket med att höja 

stämningen med ljud och ljus. House och elektronisk musik i högtalarna, en dämpad 

belysning och färgat rörligt ljus. Detta för att de skulle skapa en känsla för dans och fest. För 

att kunden ska komma tillbaka krävs det att kunden var nöjd med sitt besök och att leva upp 

till förväntan och i bästa fall överträffade den, menar Ågren. Framtidsplanerna för Tolv 

Stockholms sinnesmarknadsföring är att fortsätta att tänka på miljön och det visuella på plats 

men att det är ett pågående projekt. Tolv Stockholm jobbar ständigt med att utveckla 

ljudbilden som exempel, avslutar Helena Ågren. 

 

4.1.2 Wanda Anderson 
 

Wanda Anderson är projektledare och delägare på Lexter Ljuddesign. Hennes arbetsuppgift är 

att tillsammans med kollegor arbeta fram egna eller ta vara på redan existerande ljud, musik 

och dofter för att anpassa de specifikt till företagen som anlitar dem. Anderson är 

projektledare för Tolv Stockholms ljud och doftdesign som är ett pågående arbete. 

 

Lexter arbetar både med ljud och doftdesign. Det är viktigt att inte bara tänka på ljudet utan 

vad som är funktionen. Vad är tanken och vad är syftet är viktigt att vi tänker på, berättar 

Anderson. Företaget blev anlitade för att utveckla Tolv Stockholms ljud och doftdesign för 

lite mer än ett och ett halvt år sedan nu. Tolv fanns i planeringen och ritningar men ingenting 

var fast ställt vid de skedet. Nästan inga restauranger var färdiga utan de hade endast en idé av 

vilken typ av upplevelse centrum det skulle bli. De visste att det skulle vara mycket sport. 

Därför ville Lexter göra en sport inspirerad ljudupplevelse på vissa av delarna. Vi måste ha en 
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förståelse för hur resten av miljön fungerar. Det får vi bland annat genom att komma in i fas 

där byggnaden inte finns, menar Wanda Anderson. Tolv Stockholm och Mood är exempel på 

sådana projekt där företaget har haft förmånen att jobba med arkitekter som har tänkt till kring 

det visuella redan innan Lexter kommer in i bilden. För att få ett riktigt bra projekt ska vi ha 

kontakt med andra aktörer redan från början, säger Anderson men påpekar samtidigt att det är 

klart att det kan bli ett bra projekt ändå. Problemet är att både kunden och Lexter missar ut på 

ett sort försprång. Projekt där de inte är med från början kan vara museum. I vissa fall 

rekommenderar Lexter kunden att i vissa zoner avstå från ljud, eftersom det kan påverka 

miljön negativt. Det kan bero på att miljön är för bullrig. Miljöer som har extremt hårda ytor, 

mycket glas, stora ytor, är exempel på miljöer där det inte alltid passar med en 

ljudinstallation. Då tillför ljuddesignen på fel sätt och det kan skapa buller och stress. Det 

finns även miljöer där kunden vill ha ett dämpat ljud men det finns risk för att ljudupplevelsen 

blir för dämpad. Det kan leda till att det blir obehagligt. Det är en tun linje, beskriver Wanda 

Anderson. 

 

Hon säger att alla företag kan använda sig av ljuddesign. Oavsett om det handlar om att öka 

försäljning, dämpa stress eller skapa lugn. Det handlar inte bara om kommersiella miljöer som 

Tolv, utan Lexter har implementerat ljuddesign i till exempel sjukhus för att skapa lugna 

innan patienten ska träffa doktorn. Det handlar mycket mer om att tid är en lyxvara och att 

skapa en trevlig plats för kunden eller besökaren. Där är fokus. Behovet av att applicera ljud 

på rätt sätt bara kommer att öka, menar Anderson. 

 

Musik (låtar med text och så vidare) är något som är målgruppsanpassat. Då får vi kanske 

tänka till en bredare målgrupp. Vilken typ av ljudupplevelse är företaget utefter? Ska ljudet 

spela i förgrund eller bakgrund? är frågor som är viktiga för oss, säger Anderson. Musiken 

och ljuden används för att marknadsföra företaget. Det finns olika sätt att tänka kring det. 

Lexter har gjort installationer som är för barn och då använder de sig av mera lekfulla ljud 

upplevelser. Det är fruktansvärt subjektivt i vad man tycker om ljud och musik. Alla har en 

åsikt, säger Anderson skrattande. Hon försätter och berättar om deras fyra specifika ljudzoner 

de har installerat i Tolv Stockholm. 

 

Hon berättar om deras ljudsystem som de kan schemalägga, kontrollera och styra i olika 

ljudzoner. På Tolv finns det fyra stycken ljudzoner men på till exempel Mood har de 18 

stycken ljudzoner. De fyra zonerna har olika ljuddynamik, varierande volymer och varierande 

innehåll. Två finns placerade på utsidan och två på insidan. Det är inte tänkt att besökare ska 

tänka när de passerar de olika zonerna utan bara ska flyta på. "Vi ändrar ju om där varje 

månad med olika ljudupplevelser. Det är ju inte så att vi har gjort en grej och sen går vi". 

Anderson förklarar att vid de tomma ytorna mellan huvudentrén och kapslarna händer det 

nästan ingenting. Det är egentligen bara till för att slussa in besökarna till de olika 

restaurangerna. Det ska inte vara en tråkig upplevelse och de vill fortfarande känna helheten 

med driva framåt och det är det som är målsättningen. Det är framför allt volymerna som är 

en av de största skillnaderna. För att justera volymen använder sig Tolv av mjukvaran vilken 

får volymen att korrigeras om automatiskt beroende på vilken tidpunkt på dagen det är. 
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Anderson berättar att SGA Fastigheter kan via mobilappen som Lexter har tagit fram ändra 

typen av musik och volymen som spelas för att anpassa situationen. Skulle de till exempel 

märka att lunchen har många besökare kan de justera med sina mobiler som fungerar som en 

fjärrkontroll på systemet. På kvällarna är musiken mer drivande. När världsartister som Avicii 

är på besök gör Lexter en egen ljudmix till just den artisten. Men det går inte att bara spela 

Aviciis musik på grund av intrång på rättigheter. Istället tog dem fram en blandad 

spellista från Avicii och andra artister från samma genre. Spellistan spelades under den 

helgen. 

 

Vi pratar inte så mycket om gengre utan vi pratar mycket om humör, tempo och upplevelser. 

För att om jag säger rock då får man en idé om vad rock står för. Pratar man om dynamisk 

drivande då öppnar det upp för flera olika genren i en och samma spellista. Så att det inte lika 

inriktat på en målgrupp. 

Det måste finnas ett tillräckligt bra utbud för att folk överhuvudtaget ska vilja gå ditt, påstår 

Anderson. "Det räcker inte med att man har jättebra musik. Man måste leverera på en helhet". 

Hon ger exemplet om det är en jättevacker miljö men ljudmiljön är bullrig kommer besökarna 

inte tycka om att vistats på platsen. Däremot om det är trevliga ljudupplevelser men det inte är 

vackert kommer besökarna fortfarande uppleva det som en trevlig upplevelse. Wanda 

Anderson beskriver att det beror på att ljud gör intryck och det går att påverka mycket mer 

med rätt typ av ljud. "Det är flera komponenter som faller in där det är väldigt svårt att göra 

en mätbar studie på att det var musiken som någon att stanna längre". Anderson tror att det är 

få som går och tänker "här ljudet så trevligt så jag vill stanna". När någon märker en 

ljudupplevelse i en offentlig plats är det vanligare att personen inte tyckte att den var trevlig 

upplevelse. Att det kanske var för högt eller för bullrigt, menar hon. 

 

Anderson beskriver Tolv Stockholm som: 

 

En dynamisk glädje glädjefull och en mötesplats. Men också att det är go. Det är ett ställe dit folk går för att göra 

saker. Det är en aktivplats. Känslan inför ett stort evenemang är fylld av glädje, man är motiverad man är 

peppad. Besökaren har längtat och då Tolv ta med den känslan. 

 

Anderson berättade om ett kommande projekt för Tolv Stockholm. Hon nämner att de nu ska 

satsa mer på musikupplevelser i Tolv på insidan. När arenorna i området har större 

evenemang inplanerade, planerade även Tolv att ändra om till "brandade helger". Tolv har 

även börjat med discjockey som uppträder varje torsdag. Tolv är doftsatt i en av entréerna. 

Det handlar också om att marknadsföra varumärket och skapa trivsel. Går besökaren in på 

Tolv en gång, sedan ytligare en gång och sedan en tredje gång och känner samma doft, 

upplever besökaren att han eller hon kommer till just Tolv och ingen annanstans. Det är ett 

väldigt viktigt verktyg i marknadsföringen. Det är identitetsskapande, menar Anderson. 

Lexter valde att inte doftsätta huvudingången utan istället en utav de lite mindre ingångarna. 

Skälet till att inte doftsätta vid huvudentrén är att det händer så pass mycket på samma gång 

när besökaren kommer in. Det blir för många intryck på samma gång. Därför valdes att ta den 

mindre ingången. Anledning till att doftsätta vid ingångar är för att förstärka bemötandet. Att 

besökaren får en doft precis när han eller hon går in i lokalen. Tolv Stockholm har inte någon 
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doft inuti i själva lokalen bland annat för att de inte vill kladda ihop det med öppningarna till 

restaurangerna då det lätt kan bli kaka på kaka. Dessutom för att det är skilda varumärken, 

säger Anderson. 

 

4.2 Observationer 
 

4.2.1 Observation 1 
 

Observation: vardag förmiddag. Tisdag klockan 11:00-12:00. 2014-03-18 

Observation tog plats en vanlig tisdag då det inte pågick något evenemang på Tele2 arena. 

Lokalen kändes tom och vi kunde endast se ett fåtal gäster som var där på en tidig lunch. Av 

de vi dock såg var de flesta lunchgäster på O‘Learys, på de andra restaurangerna kändes det 

nästan lite öde. När vi kom in genom portarna hörde vi en lugn melodi spela, samtidigt som vi 

såg de olika färgerna, ljusinredningen och hur det var skyltat. Det var på detta sätt vi fick vår 

första anblick av Tolv Stockholm. Väggarna var svarta, pelarna var rosa och orange och 

kapslar med olika aktiviteter i var gula (se bilaga två). Det fanns många cirklar genom hela 

Tolv Stockholm. De hade till exempel. på väggen listat utbudet av restauranger, vars namn 

stod i varsin cirkel. På pelarna fanns Tolv Stockholms symbol, som är en vit cirkel med ett 

svart lodrätt streck. Det ska likna en klocka vars visare står på tolv. Det fanns även vita 

prickar på en av de svarat väggarna. Färgerna som användes från strålkastarlamporna var röd, 

orange och rosa. Musiken var en lugn melodislinga som hördes runt om lokalen, på vissa 

ställen tydligare än andra (se bilaga 15). Exempel där det hördes bättre var vid huvudingången 

och mittenområdet där kapslarna med aktiviteter fanns. I mellan områdena uppfattade vi det 

inte lika högt. 

 

4.2.2 Observation 2 
 

Observation: fredagskväll. Fredag klockan 21:00-22:00. 2014-04-19 

Det första som mötte oss denna kväll när vi kom fram till huvudingången var en stark röklukt, 

då det var många som stod och rökte precis vid ingången. Även när vi kom ett par meter in i 

byggnaden var lukten kvar. Vi hade innan besöket haft en intervju med Wanda Anderson som 

är projekt ledare för Tolvs ljud och doftdesign och hon sade att det hade doftsatt den mindre 

ingången men det var något vi inte alls kunde känna när vi gick igenom den ingången ett 

flertal gånger. De använde sig fortfarande av färgglada ljus som vi tidigare har beskrivit men 

det var tydligt att de gav mer intryck när det var kväll. Istället för den lugna och harmoniska 

ljuden vi hörde vid vårt första besök hade nu Tolv börjat spela mer moderna låtar som vi 

uppfattade som festliga (se bilaga 16). Musiken kom från för det mesta från elektronisk 

musik. Vi hade innan besöket kikat på Lexters hemsida (förtaget som är inhyrt av Tolv för att 

designa deras ljud och doft) där vi såg att de har delat in Tolv Stockholm i fyra olika 

ljudzoner. Vi märkte tydligt att vid ingångarna, O‘Learys och Bistro & Bo spelade de samma 

musik i samma ljudnivå. Sedan tystnade de väldigt mycket för att sedan börja igen i mitten av 

lokalen där de fem kapslarna (se bilagor tre och fyra) samt ingångarna till Printz öl och 
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korvhall ligger. Kapslarna var utformade vid besöket och det var olika dekorationer i varje 

kapsel men de flesta var anpassade för barn med bland annat saccosäckar, möjligheten att 

kolla på film och ett äventyrsskepp där barnen kunde leka. Det spelades annan musik på 

denna plats men av samma typ och med samma volym som vid ingångarna. I en av kapslarna 

fanns det bilder från fotoappen Instagram. Bilderna kom från besökare som varit på olika 

evenemang som hållits på Tele2 Arena. 

 

Vi tog ett varv utanför lokalen när vi skulle leta rätt på ingången till Solidaritet Arena. Vi var 

osäkra på var den låg och det var inte för oss självklart att det inte gick att komma in dit 

genom Tolv Stockholm. När vi gick på utsidan av lokalens långsida såg vi att man genom 

många av fönstrena kunde se rakt in i lokalen. Bland annat hade de helt öppet så att besökarna 

skulle kunna se in till ölbryggeriet som till hör Printz ölhall (se bilaga fem). Temat med 

cirklarna i Tolv Stockholm fortsatte även utan för deras byggnad. Lamporna utanför var stora 

cirklar och på vissa ställen av fasaden fanns mönster av cirklar. 

 

4.2.3 Observation 3 
 

Dold observation: lördagskväll med vänner. Lördag klockan 22:00-02:00 2014-04-20 

Vi var ett kompisgäng till mig (Ronnie) på fem stycken killar i åldrarna 21-22. Alla uppväxta 

och boende i södra Stockholm. Det var påskafton 19/4 och jag hade sett till att ordna upp så 

att vi skulle besöka Tolv Stockholm. Planen bestod utav att först be ge oss till O‘Learys och ta 

någon öl och sedan vidare till Tolvs egen nattklubb Solidaritet Arena. De flesta av dem visste 

att jag skrev denna kandidatuppsats om sinnesmarknadsföring och Tolv Stockholm men de 

visste inte att jag under kvällen skulle observera hur de reagerade och betedde sig under 

kvällen. Det var första besöket på Tolv Stockholm för samtliga deltagare förutan mig. 

 

Vi gick direkt in på O‘Learys, när vi kom in genom huvudentrén och väl inne på O‘Learys 

möttes vi nästan genast av den stora läktaren där besökarna kan se på matcher. De blev genast 

imponerade och konstaterade att den var riktigt stor (se bilaga sex). Vi gick vidare och tog ett 

varv runt om i lokalen (undantag för övervåningen). Just efter det fick de syn på den inhyrda 

discjockeyn som spelade. De tyckte att det var en rolig grej. Några visste om innehållet och 

att det skulle finnas en minigolfbana belägget på platsen, vi bestämde oss för att gå och kika. 

Den låg längst bort i lokalen så vi fick gå igenom nästan samtliga delar av lokalen. Vi 

passerade bowlingbanan och många spelmaskiner samt pingisborden (se bilaga sju). Var av en 

av deltagarna sade "nu förstår jag varför du skriver om detta på ditt arbete". De tycke att 

bowlingbanorna var häftigt och roligt byggda. Då en är bygg som ett akvarium med exotiska 

fiskar och hajar (se bilaga åtta) och det andra som ser ut som en baseboll park och har en mera 

urban känsla (se bilaga nio). När vi kom fram till äventyrsgolfbanan (se bilaga tio) blev vi alla 

sugna på att spela då den är så välgjord och unikt men det var rätt mycket folk på platsen så vi 

valde att gå och beställa öl och en timmes biljard. Intressant kommentarer under tiden var "hit 

skulle det vara perfekt att ha en dubeldejt" sa en av deltagarna och skrattade var på de andra 

höll med. Lite senare var det en som konstaterade att musiken kunde ha varit mer "taggande", 

så att vi blev mer danssugna inför besöket på nattklubben. När det började bli dags att röra sig 
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mot nattklubben tog vi utvägen via huvudingången vilket innebär att vi missade själva mitten 

av Tolv. 21 

På vägen mot nattklubben gick vi förbi fönstret där man kunde se in till ölbryggeriet och det 

blev något alla talade om. Där vi stod kvar i några minuter och diskuterade öl och att det var 

"coolt att de har ett eget ölbryggeri". 

 

När vi sedan kom in på Solidaritet Arena kände vi alla att det var lite folk på plats. Detta är 

även ett rykte nattklubben har bland detta umgänge. Något som fick oss att inte stanna kvar på 

platsen speciellt länge. Innan vi beslutade för att bege oss hem blev följande saker 

konstaterande att trotts att lokalen kändes öde, var den fräsch och den hade två stycken stora 

tv-skärmar med musikvideon synkat till den låt discjockeyn spelade vilket uppskattades. De 

gav en modern känsla. Det diskuterades mycket om hur det skulle vara om Avicii skulle spela 

på Tele2 Arena och hur mycket folk det skulle vara då. Men då kom även motargument att 

efter det drar det flesta in till city för att fortsätta festa eller så väljer besökaren att bege sig 

hemåt. Då det tar väldigt mycket energi med allt hoppande och dansade. 

 

4.2.4 Observation 4 
 

Observation: sportevenemang. Söndag klockan 20:30-21:00 2014-05-4 

Hammarby IF spelade sin femte ligamatch i superettan mot Värnamo den 4/5. Det var en 

publiksiffra på 11000. En utav oss jobbar som publikvärd på Hammarbys matcher och såg 

efter matchen till att göra ett besök på Tolv Stockholm med en kollega. Syftet var delvis att se 

om det var någon skillnad i hur upplägget med ljud, färger med mera var upplagt (till skillnad 

mot om det var en vanlig dag). Vi kom fram till Tolv cirka 15 minuter efter slutsignal. Det var 

ingen märkbar skillnad på musik, inredningen eller ljus. De flesta utav besökarna hade 

Hammarbykläder på sig i form av matchtröja eller halsduk. Med tanke på omständigheterna 

att Hammarby hade slarvat bort en seger i slutminuterna gjorde att många i publiken blev 

förbannade och lämnade matchen tidigare och många kan ha ansett att det inte var någon 

match värd att fira. Dessutom var det söndag kväll och många var nog sugna på att komma 

hem. Trots detta var det en hel del människor på plats. Inne på Tele2 Arena finns det framför 

allt snabbmat och lättöl. Starköl finns endast att köpa under period pausen i pubavdelning som 

ligger på den övre delen av arenan. Vi bestämde oss för att testa korven på Printz. Korven i 

sig var verkligen god men den var dyr och att vi fick den på en papptallrik gjorde inte saken 

bättre. Det känns lite hafsigt. Som vi förstod det var det de som "enbart köpte en" korv som 

fick maten serverad på papptallrik (se bilaga elva), men hade vi köpte en hel måltid hade vi 

fått maten serverad på ett finare fat. 

 

4.2.5 Observation 5 
 

Observation: musikevenemang. Lördag klockan 18:45-19:30 2014-05-10 

Den sista observationen gjordes den dagen då Justin Timberlake skulle uppträda på Tele2 

Arena.  
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Då besöktes youghurtsbaren som hade många kunder. Kön var lång, men de var väl 

bemannade så det gick fort. Det var dock smutsigt på borden för att de inte hunnit städa undan 

efter tidigare kunder. Yogurten och våfflorna var väldigt goda och fint upplagda. Ljuset från 

strålkastarna var densamma som vid tidigare observationer. Vissa kapslar hade ändrats. Det 

fanns en med information och broschyrer. Denna box hade dörrar och bekväma stolar, men 

det var ingen i den. I en annan kapsel fanns bland annat lufthockey och inga stolar. I denna 

kapsel var det fyra personer som spelade de olika spelen. Musiken som spelades skilde sig vid 

entréerna och vid kapslarna, men det var i samma genre. Det var nutida popmusik som 

spelades och det var som tidigare observerat lägre nivå på musiken vid kapslarna.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras empirin, teorin och tidigare forskning. 

 

5.1 Upplevelse 
 

Utbudet av upplevelser i Tolv är anpassat för både vuxna och barn och skapar ett sug för lek 

och aktiviteter. Det finns även tillräckligt med aktiviteter för att besökarna ska spendera en 

längre tid på Tolv Stockholm. O‘Learys är stort och har ett stort utbud, vilket kan leda till att 

även fast man var ute efter till exempel bowling kan man fortfarande hitta på något annat om 

det skulle vara fullbokat. Även om det innebär att ta en extra öl och vänta eller istället spela 

bordtennis. De ger en riktig sportupplevelse att vistas inne på O‘Learys. Om besökaren söker 

en restaurang och bar upplevelse är det är lättare och bekvämare att äta en ordentlig middag 

och kolla på matchen. Det kan kombineras med andra aktiviteter och utgöra en heldag på 

Tolv. Maten och ölen i Tele2 Arena ligger på den övre delen av arenan. Den är övervakad av 

vakter, vilket kan ge en stressad känsla. Det är även väldigt trångt i lokalerna. Vilket kan öka 

gästernas stressnivå. Upplevelsen vid avnjutning av mat och dryck kan därför ses som ett 

bättre alternativ på O‘Learys än Tele2 Arena. Upplever besökaren att O‘Learys är för högljutt 

finns det lugnare alternativ i form av Bistro & Bo och Enzo’s. 

 

Många gånger när vi besökte Tolv Stockholm har lokalen känts lite folktom på vissa platser. 

Det kan både förstärka och försämra själva upplevelsen. Det beror på vad besökaren är ute 

efter. Besökaren kan komma in i lokalen och känna att han eller hon att hittat en oupptäckt 

oas med möjligheter att utforska och upptäcka nya erfarenheter i from av dryck, mat och 

aktiviteter. Ett annat alternativa kan vara att besökaren tycker att det är underligt att det inte är 

mer människor på platsen och ifrågasätter om lokalen har dåligt rykte, om servicen är dålig 

eller vad det kan tänkas vara. Det kan både ses som något positivt eller negativt beroende på 

vilken tid på dygnet det är, samt vilken restaurang eller aktivitet som besöks. 

 

5.2 Approach-avoidance 
 

Tid: Vi kände under våra observationer att vi ville stanna kvar på Tolv på grund av de olika 

aktiviteterna och den trevliga atmosfären. Musiken skapade tillsammans med ljuset (bortsett 

från den första observationen) en och samma känsla. Vid vissa observationer stannade vi inte 

så länge på grund av tidsbrist, eftersom till exempel konserten skulle börja. 

 

Utforskning: Vi upplevde att Tolv är byggt så att det nästa bara finns en väg att gå. Eftersom 

det är en raksträcka när besökaren kommer in från entrén och sedan kommer till en större yta 

där kapslarna ligger i mitten. Det går då att gå runt dessa kapslar, så det spelar ingen roll ifall 

man väljer att gå höger eller vänster. Eftersom man går i en cirkel. Detta lockar kunden att ta 

sig igenom hela gallerian. Mörka färger kan som tidigare nämnt leda till utforskning. Det är 
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nog i det fall då något inte syns tydligt som det skapar nyfikenhet. Det var nog därför vi inte 

lockades till utforskning av till exempel. de svarta väggarna i Tolv. Det som lockade var 

kapslarna då vi var nyfikna på att se vad de innehöll. De är placerade på ett sätt att det inte går 

att se innehållet förens besökaren är precis utanför dem. Kommunikation: Många av 

aktiviteterna i Tolv kräver inte mycket interaktion med de anställda och kapslarna är 

obemannade. De möten som vi hade med de anställda under observationerna var positiva. 

 

Tillfredställelse: Vi tyckte att det var väldigt enkelt att hitta i Tolv. Det är inte så stort och det 

finns en stor skärm med en karta på. Detta underlättar för de som besöker Tolv för första 

gången. Kön i yogurtbaren minskade inte tillfredställelsen då det som tidigare nämnt gick 

snabbt. 

 

5.3 Synsinnet 
 

Som nämnt i teori avsnittet har synsinnet en stor påverkan på en upplevelse. En stor del av de 

sinnesintryck som gjordes under observationerna var genom synsinnet. Färgerna i Tolv ger en 

känsla av lekfullhet utan att det är barnsligt, eftersom den svarta färgen ger ett intryck av 

modernitet. Tolv Stockholms symbol skapar tillsammans med de andra cirklarna ett tema 

genom hela platsen. Cirklarna som även fanns på utsidan av Tolv Stockholm visar att det är 

ett noga genomtänkt tema. Färgerna från strålkastarna skilde sig inte vid de olika 

observationerna. De gav en lekfull atmosfär. Det bekräftades senare i vår intervju med Wanda 

Anderson som berättade att de har jobbat med att lokalen ska kännas glädjande och att det är 

mening att man ska vara aktiv på platsen. 

 

Den första observationen tog plats en tisdag förmiddag, vilket resulterade i att det inte var 

många besökare på plats. Under dagen är det inte många som spelar de olika spelen. De som 

besöker Tolv Stockholm under den här tiden lockas framförallt av restaurangerna. Vi anser att 

ljuset inte var anpassat efter detta. Ljuset passade målgruppen vid de andra observationer som 

gjordes på eftermiddagar och kvällar. 

 

Vid sportevenemanget observerades ingen speciell skillnad förutom att det drog in 

Hammarbyfans. Det var lätt att hitta många som hade en Hammarbyhalsduk som satt och 

drack öl eller några med matchtröjan som avslutade sin middag. Valet att inte anpassa till 

exempel. ljusen kan bero på att det inte vill förknippa Tolv med Hammarby om det till 

exempel skulle finnas människor som hejar på andra lag på plats. 

 

Belysningen som Ågren berättade att de använt när Avicii spelade, är samma belysning som 

vi observerat vid alla besök på Tolv Stockholm. Hon berättade även att belysningen var 

dämpad för att ge festkänsla. Detta skulle vara passande för när Timberlake uppträdde, men 

det var inget som märktes i denna observation. De smutsiga borden i yogurtbaren var något 

som drog ner på upplevelsen. 
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Det var en bra idé att ha ölbryggeriet synligt från utsidan via fönstret. Det skapar intresse och 

kan leda till att förbi passerande besöker ölhallen istället för att gå till någon annan restaurang. 

Det skapar känslan att det är mer legitimt och äkta. Samma med korvhallen även fast man inte 

kan se in där så ger det en häftig upplevelse att veta att det är korv mästare som tillagar 

korven på plats. Häftigare än att gå till korvmojen.  

 

Det var påskafton när den tredje observationen gjordes och om/hur det påverkade observation 

är svårt att säga. Det är mycket ledighet med start redan på fredag och sträcker sig fram till 

måndag för många. Det borde göra att fler människor vill besöka, men samtidigt är många 

bortresta till familj och landställen. Påsken är inte heller en högtid att identifiera med 

festande, som till exempel juldagen och nyår. Det för att besöket på Solidaritet Arena inte alls 

blev den upplevelse det kunde ha varit. När det känns tomt i nattklubb är det inget ställe man 

vill vara på. Det ska så klart inte vara för mycket folk så att man inte kan röra sig i lokalen, 

men att det är på gränsen till att vara för mycket folk är bättre än att det är tomt. Det handlar 

om status också skulle vi säga. Som ungdom vill man inte vistas på klubb som inte är "inne". 

Vilket ledde till att det var många av deltagarna som inte kan tänka sig att återvända till Tolv 

enbart för nattklubben. De skulle dock kunna tänka sig kolla läget om de redan är där för att 

till exempel äta middag. Då de både är gratis inträde och garderob. Kommentaren om att det 

skulle vara mer folk när Avicii spelar är intressant men ska det verkligen krävas att en 

världsartist som Avicii ska spela på Tele2 Arena för att kunna locka besökare till nattklubben 

behöver det kanske tänkas på hur det ska göras med klubben. Den är då också mycket mer 

avspärrad i vanligt fall då den har potential att öppna upp mycket större än när vi var där. Det 

som var bra med nattklubben var att den var väldigt fräsch och modern. Lokalen var inte alls 

något att skämmas över snarare tvärtom. 

 

5.4 Ljudsinnet 
 

Ljudet och musiken var vid alla observationer väl anpassat till tiden på dygnet och 

målgruppen. Under observationen på förmiddagen spelades en lugn melodi. Tillskillnad från 

de andra observationerna så byttes inte musiken. Musiken var högre på vissa platser, men inte 

så hög att det inte gick att föra en konversation. Det är dock intressant att de valt att ha högre 

ljudnivå på de platser där aktiviteterna utförs. Musiken var under första observationen, 

tillskillnad från strålkastarnas ljus, lugn. De vill kanske alltid uppmuntra till aktivitet, men det 

verkar de inte ha uppnått. Eftersom besökarna under den tiden på dagen är lunchgäster. Bitner 

menar att det är viktigt att veta vem målgruppen är för att kunna arbeta med sinnena så att 

kundens upplevelse höjs. Helena Ågren nämnde att de anpassar sig efter målgruppen genom 

till exempel musik och belysning. När Avicii spelade på Tele2 Arena spelades musik av 

samma genre i Tolv Stockholm. Det gjorde det även vid Justin Timberlakes konsert. 

 

Som tidigare nämnt bör oljud elimineras för att skapa en god atmosfär. Ljudet från till 

exempel. bowling och lufthockey hörs endast i O‘Learys där det är beläget. Det är då inte 

störande utan en del av atmosfären. Genom att ha stängda dörrar på boxen där det fanns 

broschyrer kan besökaren läsa utan att störas av ljudet som pågår runtomkring. 
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I teoriavsnittet nämns det att digital teknologi kan användas för att kontrollera ljudet och dess 

balans. Anderson berättade att ljudsystemet på Tolv går att styra i fyra ljudzoner. Vi 

uppfattade det som att det endast fanns två ljudzoner. Det kan vara så att de misslyckats med 

att skapa zoner som skiljer sig åt. Det kan även vara så att det inte är en tydlig skillnad mellan 

de olika zonerna. Om detta är fallet är det kanske onödigt att ha fyra olika ljudzoner.  

 

5.5 Luktsinnet 
 

Den starka röklukten vi mötte vid ingången under den andra observationen kan upplevas som 

obehaglig. Det är dock svårt för Tolv Stockholm att hindra detta, då det sker trots skyltar som 

uppmanar rökare att inte röka vid ingången. Eftersom vi innan den andra observationen fått 

informationen om att Lexter använt sig av doftdesign i den ena entrén hade vi förväntningar 

kring detta. Precis som Bitner påstår upplevde vi att förväntningarna vi hade ledde till 

missnöje då de inte blev bemötta. Doften skulle kanske vara diskret, men vi borde ändå kunna 

känt den, speciellt när vi var medvetna om det. Doften bör vara starkare för att den ska 

påverka besökaren. Enligt Bitner märker besökaren de olika sinnesintrycken ifall de är 

extrema. Med tanke på att doften i Mood galleria har ökat försäljningen av doftljus som har 

samma doft, tycker vi att det var konstigt att doften i Tolv Stockholm inte märks. Det som 

bidrog till en ökad trivsel var de nygräddade våfflorna vid besöket hos yogurtbaren. 

 

5.6 Smaksinnet 
 

Tolv Stockholm erbjuder inte produkter som är kopplat till smaksinnet. De har dock ett utbud 

av restauranger som gör detta och passar en bred målgrupp. Yogurtbarer finns på flera ställen, 

men det är inte alla som även säljer våfflor. Detta är precis som den goda smaken och dess 

utseende en fördel. Det egna ölbryggeriet tillför även till smaksinnet. Då kan de skapa öl som 

är gjorda specifikt för platsen. Maten som serveras på Tolv Stockholm är tilltalande och ser 

fäsch ut, något som är viktigt för smaksinnet. 

 

5.7 Känselsinnet 
 

Känselsinnet verkar inte vara något som Tolv Stockholm har fokuserat på särskilt mycket. 

Som Broweus tidigare nämnt varierar fokusen på de olika sinnena beroende på vad företaget 

erbjuder. Det är kanske inte heller nödvändigt då de främst erbjuder tjänster. Vi anser att det 

som påverkar känselsinnet vid upplevelser av tjänster har anpassats. Som tidigare nämnt 

påverkar bekvämligheten av stolar hur länge besökarna sitter på dem. Det var nog inte 

meningen att besökarna skulle sitta länge i boxen med pallarna. I boxen med saccosäckar 

fanns till exempel tv-spel. Eftersom man spenderade en längre tid där var det bra att det var 

bekvämt. Boxen som under denna observation bland annat innehöll broschyrer var väl 

anpassad för sitt syfte. De bekväma stolarna leder till, som tidigare nämnt, att besökaren 



29 
 

stannar längre. Det enda undantaget var att maten i Printz serverades på papptallrikar, vilket 

kändes oseriöst.  
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6. Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av analysen och problemformuleringarna besvaras. Vi ger även 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
 

Det är tydligt att Tolv Stockholm främst arbetar med syn- och ljudsinnet. Vid ett tillfälle 

samspelade inte musiken och ljuset. De påstår sig även arbeta med luktsinnet, men detta 

stämmer inte överens med besökarens upplevelse. Enligt vår mening har inte Tolv Stockholm 

fokuserat lika mycket på känselsinnet. Trots detta har de lyckats förmedla den känslan de är 

ute efter, till en bred målgrupp När det kommer till smak, har Tolv ett utbud av restauranger 

som enligt våra ögon endast serverar kvalitets mat.  

 

Antalet aktiviteter gör att stämningen alltid är i rörelse och med hjälp av musiken som spelar 

vid entréerna och mellan restaurangerna förstärks upplevelsen. Under kvällstid är det svårt att 

ha en tråkig stund på Tolv Stockholm. Wanda Anderson sa i intervjun att de visste att det 

skulle vara tänkt att Tolv Stockholm skulle ha en sportig upplevelse och med hjälp av 

sinnesmarknadsföring och en upplevelse anpassad lokal tycker vi att det är något som 

uppnåtts. Hon beskrev även att ett sätt att beskriva Tolv Stockholm var med ord som glädje 

och dynmanisk drivkraft. Det tycker vi var en bra beskrivning av Tolv Stockholm och den 

fångar också verkligenheten. Ågren berättar att de vill att besökarna ska stanna längre Tolv 

Stockholm och Bitner menar att detta kan påverkas av den fysiska miljön. Samtliga kategorier 

i approach-avoidance paradigmen uppmanade oss. Det betyder att den fysiska miljön är 

konstruerad på ett sätt att besökarna känner sig uppmanade att engagera sig i aktiviteterna och 

stanna kvar längre. Utbudet av aktiviteter och restauranger på Tolv Stockholm är anpassat för 

en bred målgrupp. Tolv Stockholm har lyckats erbjuda sina besökare en miljö där de kan 

skapa sina upplevelser. Deras intentioner är även likvärdiga med besökarnas upplevelser. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom både Tolv Stockholm och sinnesmarknadsföring är relativt nya fenomen skulle det 

vara intressant att göra en likande studie på om några år när det hela är mer etablerat. Med 

tanken på vision 2030 kan det komma att röra sig mycket med människor i området och det 

kan leda till fler besökare till Tolv Stockholm. Det öppnar upp för ett helt annat arbete än det 

vi har skrivet nu. Bland annat för att lokalerna har varit mer eller mindre halvfulla när vi har 

gjort våra observationer. Kommer det mer besökare ökar också intäkterna och SGA 

Fastigheter har råd att satsa mera på sinnesmarknadsföringen, det är vår syn på det hela 

Forskning kan göras kring ämnet samt sinnena lukt, smak och känsel som det inte studerats 
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mycket om. Det har gjorts i butiker och hur det påverkar konsumtion, men det även göras i 

andra sammanhang. Det skulle också vara intressant att göra ett arbete som bygger på 

kvantitativ data istället för kvalitativ. Med enkäter som grund skulle vi kunna göra ett arbete 

mer inriktat på vad massan tycker, tänker och främst hur de upplever sinnesmarknadsföring 

och upplevelse.   
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Övriga källor 
 

Mailintervjuer 

 

Broweus, Niklas 2014-04-03 

 

Ågren, Helena 2014-03-14 

 

Skypeintervju 

 

Anderson, Wanda Tid: 50:23 2014-04-10 

 

Annonsintervju 

 

Prucha, Stefan odat. 

 

  



 

Bilagor 

 

 
Bilaga ett Bilden ovanför visar en karta över Tolv Stockholms innehåll. Bild hämtad från 

Tolvstockholm, vi äger inte rättigheter till bilden. Länk till bilden: http://www.tolvstockholm.se/ 

 

 
 

Bilaga två På bilden över ser vi de lekfulla färgerna. 

http://www.tolvstockholm.se/


2 
 

 
 

Bilaga tre Fotot över visar innehållet i en kapsel. 

 

 

 

 

 

 
Bilaga fyra På bilden ser vi kapsel nummer fem. 
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Bilaga fem Fotot över visar ölbryggeriet utifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga sex På bilden ovan ser vi läktaren inne på O’learys (Notera att bilden inte visar hela 

läktaren då andra hälften var fylld med besökare och vi hade inte tillstånd att fota dem). 



4 
 

 

 
Bilaga sju Bilden ovanför visar spelmaskinerna. 

 

 
Bilaga åtta På fotot ovanför kan vi se bowlingbanan med akvarium tema. 

 

 



5 
 

 
Bilaga nio Bilden ovan visar bowlingbanan med baseball/urban tema. 

 

 

 

 

Bilaga tio Ovanför kan vi se äventyrsgolfbanan. 
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Bilaga elva På bilden ovan ser vi paptalrikerna som korven blev serverad på. 

Bild hämtad från yelp.se, vi äger inte rättigheter till bilden. Länk till bilden: 

http://www.yelp.se/biz_photos/printz-

stockholm?select=tZfbTEShdtCNw90PgjBjeg#KrfShqlxsnWyowoSv-LonQ 

 

Bilaga tolv Intervjufrågor till Niklas Broweus 

 

Vad är sinnesmarknadsföring för dig? 

 

Varför ska företag använda sig av sinnesmarknadsföring? 

 

Hur ser du på vikten av att företag använder sig av sinnesmarknadsföring? Ska alla företag göra 

det? Vilka passar det bäst för? 

 

Vad är det viktigaste ett företag måste tänka på generellt sätt när det kommer till 

sinnesmarknadsföring? 

 

Vilken är den bästa strategin för sinnesmarknadsföring? 

 

Har du själv besökt Tele2 Arena eller Tolv Stockholm? 

 

http://www.yelp.se/biz_photos/printz-stockholm?select=tZfbTEShdtCNw90PgjBjeg#KrfShqlxsnWyowoSv-LonQ
http://www.yelp.se/biz_photos/printz-stockholm?select=tZfbTEShdtCNw90PgjBjeg#KrfShqlxsnWyowoSv-LonQ
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Om ja, vad fick du för intryck? 

Om nej, vet du hur de jobbar med sinnesmarknadsföring? 

 

Hur viktigt är sinnesmarknadsföring för upplevelse industrin? 

 

Tolv är en nöjesgalleria utan shopping, ska de skiljas något på sättet de jobbar jämfört med ett 

shopping centrum? Vad måste de tänka på? Eller andra företag för den delen. 

Hur använder man sinnesmarknadsföring till olika målgrupper? Finns det några generella saker 

som till exempel ungdomar gillar? Föräldrar? 

 

Helena från Stockholm Globe Arenas menar att det har en bred målgrupp. Och att det skiftar från 

dag till dag och tid punkt på dygnet. Vad är viktigt för ett företag att tänka på i detta fall? 

Kan man rangordna vilket sinne som är viktigare än de andra sinnena eller har alla samma värde? 

Har du någon kontakt du tycker vi kan ha nytta av att höra med? 

 

Bilaga 13  

Intervjufrågor till Helena Ågren 

 

Vad är marknadsföringsmålen för lokalerna? 

 

Hur vill ni att kunden ska känna när de besöker lokalerna? 

 

Hur gör ni för att uppnå detta? 

 

Vad är sinnesmarknadsföring för dig/er? 

 

Hur ser du på vikten av att använda er av sinnesmarknadsföring? 

 

Arbetar ni med sinnesmarknadsföring i Tele2 arena och Tolv? Om ja, varför och hur? 

 

Hur anser ni att kundens sinnen påverkas i Tele2 arena och Tolv? Hörsel (ljud och musik), smak, 

lukt, syn, känsel (ex. temperatur och bekvämlighet av stolar). 

 

Hur vill ni att kundens sinnen ska påverkas? 

 

Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 

Vad har ni för framtida planer vad gäller sinnesmarknadsföring? 

 

Har ni någon specifik målgrupp? 

 

Varför just den målgruppen? 

 

På vilket sätt är sinnesmarknadsföringen anpassad till målgruppen? 
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Hur arbetar ni för att kunden ska stanna så länge som möjligt? 

Vad tror du det är som gör att kunden kommer tillbaka efter ett besök? 

 

Vad anser ni är Tolv Stockholms styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT)? både får ett 

generellt synsätt och ur ett sinnesmarknadsförings synsätt. 

 

Hur skulle du definiera TOLV Stockholm som varumärke? 

 

Vilken målgrupp är den främst besökande? Varför just den målgruppen tror ni? 

Vad har Tolv Stockholm för vision? 

 

Hur ska ni göra för att loka mer besökare under evenemangsfira dagar? 

 

Hur marknadsför ni er via traditionell media? 

 

Vad vill ni att kunden ska känna när de tänker på ert varumärke? 

 

Har ni de fem sinnena i åtanke när de arbetar med varumärket? 

 

Hur skulle ni säga att ert varumärke smakar,luktar,känns,ser ut, och låter? 

 

Vi ser gärna att följande fråga från tidigare utvecklas lite mera 

Arbetar ni med sinnesmarknadsföring i Tele2 arena och Tolv? Om ja, varför och hur? (gärna 

exempel för varje sinne) 

 

Bilaga 14 

 Intervjufrågor till Wanda Anderson 

 

Vad är sinnesmarknadsföring för dig? 

 

 

Varför ska företag använda sig av ljud? 

 

Hur ser du på vikten av att företag använder sig av ljud? Ska alla företag göra det? Vilka passar 

det bäst för? 

 

Hur viktigt är ljud för upplevelse industrin? 

 

Hur använder man ljud till olika målgrupper? Finns det några generella saker som t.ex. ungdomar 

gillar? Föräldrar? 

 

"Fyra ljudzoner har Lexter tagit fram ett unikt koncept med ljuddesign" Vilka är de berätta lite om 

dem? 
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Hur tänkte ni vid utvecklingen av konceptet kring Tolvs ljuddesign? Vilken känsla ville ni 

förmedla? 

Vilken reaktion ville ni ha utav kunden? Arbetade ni på något sätt för att få kunden att stanna 

längre? Om ja, hur? 

 

Vad skiljer sig ljudet i Tolv under olika tidpunkter under dagen? 

 

Vilken målgrupp hade ni i åtanke? 

 

Helena från Stockholm Globe Arenas menar att det har en bred målgrupp. Och att det skiftar från 

dag till dag och tid punkt på dygnet. Vad är viktigt för ett företag att tänka på i detta fall? 

Eventfira dagar/ eventdagar? Någon skillnad(mkt folk eller lite folk) 

 

Vad skiljer sig ljudet i Tolv i olika tidpunkter under dagen? 

 

Studier har visat att kunden upplever att tiden går långsammare ifall det spelas okänd musik. Har 

ni haft detta i åtanke? 

 

Tolv är en nöjesgalleria utan shopping, ska de skiljas något på sättet de jobbar jämfört med ett 

shopping centrum? Vad måste de tänka på? Eller andra företag för den delen.Varumärket. 

Hur anser ni att kundens sinnen påverkas i Tolv? Hörsel (ljud och musik), smak, lukt, syn, känsel 

(ex. temperatur och bekvämlighet av stolar). 

 

Arbetar du fortfarande med Tolv? Vad är framtidsplanerna vad gäller ljud? 

 

Lexter arbetar ju även med doft, gjorde ni detta med Tolv också? Om ja, vem gjorde det? Har du 

någon kontakt du tycker vi kan ha nytta av att höra med? 

 

Bilaga 15  

 

Tolv Stockholm-Förmiddag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPOpGalQ8JE 

 

Bilaga 16 

 

 Tolv Stockholm-Kväll 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1oxl0bf-mc4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPOpGalQ8JE
https://www.youtube.com/watch?v=1oxl0bf-mc4

