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Syfte:  Den här studien undersöker hur företaget Icehotel arbetar med 

marknadsföring samt vad som lockar turisten att besöka denna 

turistattraktion. Vi har valt att studera och forska närmare kring människans 

fem sinnen, vilket består av syn, ljud, lukt, smak och känsel.  

 

 

Metod:  I denna studie arbetar vi med kvalitativa metoder. Vi har utfört en deltagande 

observation på plats för att kunna få en djupgående förståelse för hur de fem 

sinnena påverkas under vistelsen. En stor del av empirin består av 

information som vi har fått genom email- och kvalitativa intervjuer. Det är 

sju informanter som har besvarat våra intervjufrågor. I analyskapitlet 

framkommer en diskussion om vår observation och våra egna tankar kring 

studien. 

 

 

Teori: Vi har i denna uppsats använt oss utav fem teoretiska referensramar och en 

modell. Teorierna är Sinnesmarknadsföring, Destinationsmarknadsföring, 

Konsumentkultur, Image och Word of mouth. Modellen heter Människans 

fem sinnen och sinnesupplevelser. 

 

 

Slutsats:  I denna studie om Icehotel har vi kommit fram till att en 

marknadsföringsstrategi med fokus på människans fem sinnen kan gynna ett 

företag. Vi har dragit slutsatsen att sinnesmarknadsföring är ett okänt 

begrepp och om fler företagare blir informerade om dess inverkan kommer 

de förmodligen att tillämpa det. En förbättrad image kan höja gästernas och 

dagsbesökarnas helhetsupplevelse. 
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Purpose: This study examines how the company Icehotel works with marketing and 

what attracts tourists to visit this tourist attraction. We have chosen to study 

and research closely on the five human senses, which consists sight, sound, 

smell, taste and touch. 

 

 

Methodology:  The chosen method for this study is that of qualitative method. We have 

conducted a participatory observation on the destination in order to get a 

deeper understanding of how the five senses are affected. The empirical data 

consists of information that we have received by email- and qualitative 

interviews. In the study seven respondents have answered our interview 

questions. In the analysis section emerges a discussion of our observation 

and our own thoughts on the study. 

 

 

Theory: We have used five theoretical frameworks, as well as one theoretical model 

from this study. Our theories include, Sensory Marketing, Destination 

Marketing, Consumer Culture, Image and Word of mouth. The model is 

called, “The sensory experiences”.  

 

 

Findings:  In this study about the Icehotel, we came to a conclusion that a marketing 

strategy with a focus on the five senses can be beneficial for businesses. 

Sensory marketing is currently an unknown concept. If more entrepreneurs 

are informed about its impact, they will perhaps apply it. By applying the 

five senses to their marketing strategies, businesses images can improve. 

Hence, raise guests and 'day visitors' overall experiences.  
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1. Inledning  

 

I inledningsavsnittet presenteras bakgrunden till ämnet och en problemdiskussion kring det. Det följs av 

frågeställningar och syfte och det avslutas sedan med avgränsningar och definitioner. 

1.1 Bakgrund 
 

I Norra Sverige ligger Kiruna som är Sveriges största och nordligaste kommun. Icehotel är belägen i 

Jukkasjärvi, som ligger cirka 20 kilometer ifrån Kiruna Centrum.
1
 Kiruna uppkom vid 1900-talet i 

samband med att gruvarbetet tog fart. Luossavaara Kirunavaara Aktiebolag (LKAB) är företaget som 

driver den underjordiska järnmalmsgruvan som är världens största
2
 och där med en viktig inkomstkälla 

för staden. 

 

På den tiden hade Kiruna ett antal aktiviteter som lockade till sig besökare på sommaren, målet var att 

kunna locka turisterna till Kiruna under vinterhalvåret. Kiruna hade ett antal aktiviteter som lockade till 

sig besökare på sommaren, målet var att kunna locka turisterna till Kiruna under vinterhalvåret. 

Grundaren till Icehotel Yngve Bergqvist bestämde sig för att locka dit turister året runt. Han tog kontakt 

med den dåvarande kommunala turistchefen, som dock ansåg att denna uppgift var omöjlig och menade 

att “Jukkasjärvi är en kallhåla och ingen vettig människa sätter sin fot där”. Efter denna diskussion 

började Bergqvist fundera över hur han skulle kunna omvandla kyla och mörker till en attraktion.
3
 År 

1989 kom han på idén att arbeta med is, för att han ville ta vara på Jukkasjärvis möjligheter. Därmed 

utformades hans motto “Gräv där du står”. Bergqvists inspiration var två japanska isskulptörer som han 

sedan bjöd in till Jukkasjärvi för att hålla en workshop.  

 

Året därefter byggdes den första igloon på 60 kvadratmeter som var tänkt att användas som ett 

konstgalleri. När efterfrågan blev större och fler ville besöka igloon började den även användas till 

gudstjänster, filmvisningar och en bar. Bergqvist tog snabbt patent på byggtekniken som dem hade 

använt sig av när han insåg att intresset ökade. De första gästerna som övernattade var från den 

internationella rymdsatelitsbolaget Versatel. Konferensgruppen fick sova inne i igloon som kallades 

ARTic Hall, där det var minus fem grader. På morgonen när gästerna vaknade var de uppspelta över 

upplevelsen och därmed föddes idén till Icehotel.  

 

Jukkasjärvi betyder mötesplats vid vattnet och det passar in på Icehotel, då det ligger precis bredvid 

Tornedalsälven.
4
 Detta storartade hotell byggs årligen upp av 100 personer och är cirka 5500 

kvadratmeter stort. Det är de första och största hotellet i världen som skapats av is och snö. Det består av 

1 000 ton torneälvsis och 30 000 ton ”snis”, vilket är en blandning av snö och is.
5
 

 

När företaget registrerades på 1990-talet ville Bergqvist fortsätta traditionen med att bjuda in 

gästdesigners för att komma med förslag hur konstsviten skulle se ut för denna säsong. 

                                                 
1
 Kiruna; Fakta om Kiruna; http://www.kirunalapland.se/se/Om-Kiruna-Lappland/FAQ/Fakta-om-Kiruna/ (Hämtad 2014-04-

29) 
2
 Kiruna; Global broschyrer; http://www.kirunalapland.se/Global/Broschyrer/Skolarbete.pdf (Hämtad 2014-02-05) 

3
 Bergqvist, Yngve; Grundare & delägare, Icehotel. Intervju 2014-04-04 (Se bilaga 1) 

4
 Icehotel; Historien om Icehotel; http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-

ICEHOTEL.pdf (Hämtad 2014-02-16) 
5
 Icehotel; Om Icehotel; http://www.icehotel.se/om-icehotel/ (Hämtad 2014-02-16) 

http://www.kirunalapland.se/se/Om-Kiruna-Lappland/FAQ/Fakta-om-Kiruna/
http://www.kirunalapland.se/Global/Broschyrer/Skolarbete.pdf
http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-ICEHOTEL.pdf
http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-ICEHOTEL.pdf
http://www.icehotel.se/om-icehotel/
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Idag har situationen förändrats och Icehotel får in cirka 200 ansökningar per år från olika konstnärer, 

fotografer, ingenjörer, arkitekter, skulptörer och hantverkare som vill skapa årets konstsviter. 

 

Resultatet av den stora efterfrågan har lett till samarbeten med bland annat Absolut Vodka och 

världsskända designföretag såsom Versace och Chanel.
6
 Idag drivs hotellet året runt och består av två 

verksamheter. Den ena är det ursprungliga Icehotel AB och den andra är Ice AB, som driver flera Icebar 

runt om i världen.
7
 

 

1.2 Problemformulering  
 

I Sverige finns det 21 län och Kiruna tillhör Norrbottens län. Tillväxtverket och statistiska centralbyrån 

redovisar varje år statistik på antal gästnätter fördelat på varje län. De delar in gästerna i olika 

kategorier: hotell, stugbyar och vandrarhem. I denna studie har vi valt att endast undersöka statistiken 

från hotell då resterande kategorier inte anses vara relevanta för vår undersökning. När vi tittar närmre 

på statistiken från år 2004-2013, kan vi se att antalet gästnätter har ökat i Norrbottens län mellan år 

2004-2008. Året efter minskade dessa och fram till år 2013 har det varit en instabil kurva när det gäller 

övernattande gäster. 
8
 

 

Detta är ett problem som Icehotel ännu inte har drabbats av men det finns en risk för minskning av 

antalet gästnätter de kommande åren på grund av den osäkra utvecklingen. Därför kan det vara en fördel 

för Icehotel att redan nu vidta förebyggande åtgärder. En lösning som kan förebygga detta problem är att 

tillämpa sinnesmarknadsföring för att skapa en starkare och häftigare upplevelse för deras gäster och 

dagsbesökare.  

 

Under de senaste 20 åren har forskningen inom Sinnesmarknadsföring utvecklats. Däremot finns det 

fortfarande ett stort behov av ytterligare forskning kring ämnet, detta enligt Krishna Aradhna som är 

professor inom marknadsföring.
9
 Även Christer Asplund som är direktör för Place Consulting AB har 

samma åsikter om att sinnesmarknadsföring är ett ämne som inte är tillräckligt utforskat. Han tror att 

kunskapsökningen i denna marknadsföringsstrategi skulle kunna leda till en positiv ökning för företagen 

och att deras kundrelationer kan utvecklas.  

 

Företag saknar ofta en tydlig strategi på hur de kan arbeta med sinnen för att stärka deras produkt, tjänst 

eller plats. De väljer då omedvetet vilket sinne de skall beröra, det behöver ändras om företagen vill 

sticka ut med något annorlunda inom sin bransch. Införandet av sinnesmarknadsföring i företaget kan 

leda till att det sätter ett avtryck hos kunden.
10

 Sinnesmarknadsförning innebär att företag bör fokusera 

på de fem sinnena, vilket som tidigare nämnts omfattar syn, ljud, lukt, smak och känsel. Genom denna 

tillämpning kan företagen stärka sitt varumärke.
11

  

 

                                                 
6
 Icehotel; Historien om Icehotel; http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-

ICEHOTEL.pdf (Hämtad 2014-02-16) 
7
 Bergqvist, Yngve; Grundare & delägare, Icehotel. Intervju 2014-04-04 (Se bilaga 1) 

8
 Tillväxtverket; Tabell gäster per region; 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.32e88512143a838073940ae/1391752929195/Tabell+2+Gästnätter+per+region+20

13.xlsx (Hämtad 2014-05-26) 
9
 Aradhna, K., “An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and 

behavior”. (2012) 
10

 Asplund, Christer, Direktör, Place Consulting AB. Intervju 2014-04-07 (Se bilaga 3) 
11

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M. (2011) Sinnesmarknadsföring, s. 15-28 

http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-ICEHOTEL.pdf
http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_Historien-om-ICEHOTEL.pdf
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.32e88512143a838073940ae/1391752929195/Tabell+2+Gästnätter+per+region+2013.xlsx
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.32e88512143a838073940ae/1391752929195/Tabell+2+Gästnätter+per+region+2013.xlsx
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1.2.1 Synsinnet  

 

Människan kan genom ögats funktion skilja på färger, när- och fjärrsyn samt beräkna storlek och 

avstånd till ett föremål.
12

 Ögat och hjärnan har ett samarbete när det gäller att omvandla en bild till 

något meningsfullt och förståeligt.
13

 Oftast riktar företagare in sig på synsinnet för att kunna nå ut till 

olika kunder. Synsinnet är väldigt viktigt när ett företag ska marknadsföra sig eftersom företagets image 

framhävs och då kan kunden relatera till varan eller produkten.
14

  

 

Synen är ett av de viktigaste sinnena för ett företag. Det är genom synsinnet en kund lägger märke till 

företaget. Det är genom sinnena kunden får ett intresse för antingen företaget eller varumärket. Inom 

forskningen finns det ett gemensamt samtycke att synsinnet är det mest betydelsefulla av de fem sinnena 

när det gäller att skapa en bild av produkten. Ett flertal studier har visat att kundens beteende förändras 

av det denne ser. Produktvalet, försäljningen och konsumtionen påverkas oerhört mycket av synsinnet 

och leder till att kunden köper varor eller tjänster som denne egentligen inte behöver.
15

  

 

Företag använder ofta uttrycket “den genetiska koden” vilket innebär att företag strävar efter att sticka ut 

med sina produkter gentemot konkurrenterna. Design anses vara den mest kraftfulla uttrycket av ett  

varumärke som påverkar synsinnet. Det sker en särskild relation mellan kunden och produktdesign. En 

speciell estetik kan locka till sig kunder att köpa produkten.
16

 

 

Ögonen är ett viktigt sinnesorgan för människan eftersom cirka två tredjedelar av sinnescellerna är 

placerade i ögonen. Majoritet litar på synsinnet då synen leder till att människan upptäcker kontraster 

och skillnader, exempelvis när det gäller om en vara är stor eller liten, ljus eller mörk, lång eller kort. 

Genom detta visuella system är det möjligt för människan att hitta förändringar när det gäller en ny 

design, en förnyad förpackning eller en ny inredning i en butik. Människan lägger märke till händelser, 

färger, former, material, texter med mera. Synförmågan blir därför ett viktigt och kraftfullt sinne.
17

 Då 

det motsvarar 70 procent av våra sinnesintryck som låter oss uppleva former och färger
18

  

 

Fyra av fem beslut som tas i det vardagliga livet baseras på synsinnet. För att kunna framhäva ett företag 

eller ett varumärke så krävs det att marknadsföringen har synsinnet i åtanke.
19

 En synupplevelse lägger 

märke till design, förpackning och stil för att kunna förknippa varan.
20

  

1.2.2 Ljudsinnet 

 

I örat finns det ett hörselcentrum där miljontals nervimpulser lagras för att hjärnan skall kunna plocka 

fram informationen vid ett senare tillfälle.
21

 Hjärnan kombinerar, jämför och sållar ut information för att 

skapa en helhetsbild. Vilka kombinationer som sker är individuella och beror på personliga erfarenheter. 

Redan vid födseln börjar hjärnan spara ljudminnen och i vuxen ålder kan vi skilja på cirka en halv 

miljon ljudintryck.
22

 

 

                                                 
12

 Rayner, C (Red)., Forums stora bok om människan, 1988, s. 82 
13

 Ibid, s. 87 
14

 Hultèn, B., Broweus, N. & Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s. 59-60 
15

 Ibid, s.58 
16

 Ibid, s.59 
17

 Hultèn, B., Broweus, N. & Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s.60 
18

 Zetterström, R., “Lukten – Ett sinne som styr människan under livets skeenden”, 2005  
19

 Hultèn, B., Broweus, N. & Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s.61 
20

 Ibid, s. 62 
21

 Rayner, C (Red)., Forums stora bok om människan, 1988, s. 90 
22

 Ibid, s. 91 
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Företag har använt ljud i sin marknadsföring under en längre tid. Genom ljud kan företagen förstärka en 

idé eller dramatisera en händelse. Ljud används främst i television- och radioreklam. Kunskapen om att 

ljud är en viktig faktor inom marknadsföring har allt fler företag märkt av. Några exempel är ljudjinglar, 

ljudlogotyper, röster eller musik. Människan möts dagligen av ljud som talar om vad som sker i 

omgivningen. Ljud bidrar till människans sinnesstämning och psykologiska tillstånd, varnar för faror 

samtidigt som de skapar en lugnande effekt på kropp och själ. Först och främst märker människan av 

höga ljud men det finns också ljud som påverkar oss omedvetet, exempelvis surret från ett kylskåp. När 

ljudet upphör får vi automatisk en oerhörd lättnad.
23

  

 

Ljudsinnet är alltid aktivt och människan använder ljud för att tolka, meddela och uttrycka sig med. Vi 

kan även dela in ljud i två olika kategorier, höra och lyssna. När en människa ska höra tar denne in 

ljudet i örat omedvetet men när en människa ska lyssna på någon eller något fokuserar tankarna på 

ljudet för att förstå innebörden.
24

 

 

1.2.3 Luktsinnet 

 

Enligt vissa doftexperter från USA skapas den bästa sinnesupplevelsen genom att använda sig utav olika 

dofter. Det har blivit allt mer vanligt att företag skapar en doftupplevelse för att tillfredsställa kunden. 

Det har bevisats att i vissa fall har till och med försäljningssiffrorna ökat med 40 procent på grund av 

dofter. Det kan användas på olika sätt, exempelvis doftljus, oljor, parfym, doftmaskiner, sprayer, 

elektroniska luftrenare för bilen och hemmet.
25

 Luktsinnet kan komma ihåg och känna igen över 10 000 

olika dofter.
26

 Då det har ett samband med vårt undermedvetna, våra minnen och känslor. På så sätt kan 

människan lätt associera bilder genom dofter.
27

  

 

Sinnet har en stor betydelse för minnet då det väcker känslor från tidigare upplevelser. Det hjälper även 

människan att upptäcka farliga ämnen. Komplikationer som kan uppstå i näsan försämrar en människas 

livskvalitet samt att det är en oåterkallelig skada.
28

  

 

1.2.4 Smaksinnet 

 

Tungan är ett rörligt muskelorgan som kan skilja på smaker tack vare smaklökarna och den hjälper oss 

när vi äter.
29

 Ibland kan hjärnan uppfatta lukt som smak, då doften av mat går via näsan till hjärnan. 

Detta kan leda till att hjärnan har svårt att skilja på dessa sinnen.
30

  

Sammanlagt är det cirka 10 000 smaklökar som är registrerade och för över information till 

nervcellerna, som i sin tur ger signaler till hjärnan. Smaken skiljer på sött, salt, beskt och surt.
31

 Smaken 

kan sägas vara lika individuell som våra fingeravtryck. Smakupplevelser är väldigt individuella och det 

beror främst på att smaken styrs av saliven i munnen, som sammansätter alla smakerna. 

Sammansättningen är antingen ärftlig betingad eller beror på den kost som människan oftast äter. 

                                                 
23

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s. 86 
24

 Ibid, s. 85 
25

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s. 104 
26

 Orn, P., ” Nobelpriset för kartläggning av luktsinnet”, 2004 
27

 Rayner, C (Red)., Forums stora bok om människan, 1988, s. 94 
28

 Orn, P., ” Nobelpriset för kartläggning av luktsinnet”, 2004 
29

 Rayner, C (Red)., Forums stora bok om människan, 1988, s. 92 
30

 Ibid, s. 93 
31

 Zetterström, R., “Lukten – Ett sinne som styr människan under livets skeenden”, 2005 
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Smaksinnet är väldigt begränsad inom marknadsföring och uppkommer oftast inom provsmakning av en 

ny vara. På grund av detta förbises alltid smaksinnet av flera företag.
32

 Smaksinnet kan även kallas för 

det sociala sinnet, då människan upplever känslan av gemenskap då de äter tillsammans i ett sällskap.
33

 

 

1.2.5 Känselsinnet 

 

Interaktioner uppstår när en människa tar eller känner på någon eller ett föremål. Känselsinnet har sitt 

säte först och främst i huden. Det är med hjälp av huden som människan kan få en fysisk kontakt och 

utforska olika föremål.
34

 Vid skada i huden uppstår en reaktion i hjärnan där informationen registreras 

som beröring eller smärta.
35

 Känseln kan ge människan både sensuella njutningar samt en lugn och 

harmoniska upplevelse.
36

 

 

En viktig aspekt är den ökande betydelsen av den fysiska och psykiska interaktionen för människors 

upplevelse av en vara eller produkt. Denna typ av interaktion har ansetts vara onödigt av flera olika 

företag, det bör ändras ifall känselsinnet står i fokus för en marknadsföring i dagens samhälle. Detta 

kallas taktil marknadsföring och med det menas överföring av känsla vid beröring. Genom den 

känselupplevelsen som uppstår vid en beröring ökar det den fysiska och psykiska interaktionen mellan 

företaget och kunden. På så sätt uppfyller varumärket en identitet och värdering, därför är det viktigt att 

uppmärksamma taktila marknadsföringen. Exempelvis riktade sig företaget IKEA i Norge på 

känselsinnet och lät sina kunder sova över i varuhuset, detta innan de skulle bestämma sig för att köpa 

en säng.
37

 Innan varorna har köpts och levererats hem har kundens fysiska interaktion varit delaktig 

under hela upplevelsen. 

 

Känselsinnet kan ofta förstärka en upplevelse när de andra fyra sinnena inte räcker till, exempelvis då ett 

rum är mörkt och där synsinnet inte räcker till. Genom att känna på något i rummet kan det öka 

upplevelsen.  

 

Känselsinnet skapar även ett fornsinne. Det betyder att hjärnan talar om för oss att en kniv är vass eller 

att bomull är mjukt.
38

 Därför bör företagen lägga mer vikt på känselsinnet, då den är oerhört viktig för 

människans uppfattning av en produkt och dess kvalité.
39

  

 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vad lockar turister att besöka Icehotel?  

 Vilken marknadsföring använder Icehotel?  

 Hur kan de fem sinnena utnyttjas för att stärka upplevelsen på Icehotel? 

                                                 
32

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2008, s. 118 
33

 Ibid, s. 121 
34

 Ibid, s. 141 
35

 Rayner, C (Red)., Forums stora bok om människan, 1988, s. 96 
36

 Zetterström, R., “Lukten – Ett sinne som styr människan under livets skeenden”, 2005 
37

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2008, s.140 
38

 Ibid, s.141 
39

 Ibid, s.142 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och analysera Icehotels marknadsföring samt hur de 

kan utnyttja de fem sinnena för att kunna stärka turisters upplevelser under vistelsen av 

turistattraktionen.   

 

1.5 Avgränsningar 
 

I denna uppsats har vi valt att skriva om Icehotel, det är en turistattraktion i byn Jukkasjärvi som ligger i 

staden Kiruna. Idag är det en välbesökt plats där människan får uppleva något fantastiskt och unikt. Vi 

kommer att fokusera på hur hotellets koncept har kommit att bli så framgångsrikt, trots att 

turistattraktionen är avlägset belägen.  

 

För att få en helhetsbild över hur turister upplever Icehotel kommer vi att forska inom marknadsföring. 

Inriktningen kommer vara inom sinnesmarknadsföring och de fem sinnena syn, ljud, lukt, smak och 

känsel för att se hur de påverkar turisten. 

 

1.6 Definitioner 
 

Sinnesmarknadsföring – En marknadsföringsstrategi som inkluderar de fem sinnena syn, ljud, lukt, 

känsel, smak.
40

 

 

Snis – En produktion av snö och is
41

  

 

Igloo – Snöhydda
42

  

 

Pull-faktorer – Det faktorer som påverkar val av destination.
43

  

 

Dagsbesökare – I denna studie innebär en dagsbesökare en person som inte övernattar på Icehotel.  

 

Gäst – I denna studie innebär en gäst en person som övernattar på Icehotel. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Hultèn, B., Broweus, N., Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s.15 
41

 Icehotel; The making of; (http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_The-Making-

Of_sve.pdf) (Hämtad 2014-02-20) 
42

 Svenska akademin; Svenska akademin ordlista; 

(http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista) (Hämtad-2014-05-

20) 
43

 Weaver, D.,  Lawton, L., Tourism management, 2010, s.109 

http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_The-Making-Of_sve.pdf
http://www.icehotel.com/wp-content/uploads/ICEHOTEL-Pressinformation_The-Making-Of_sve.pdf
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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2. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras de valda metoderna för undersökningen. Här redovisas även hur 

observationen och intervjuerna har utförts och avslutas sedan med kritik av eget arbete. 

2.1 Kvalitativa metoder 
 

I denna studie kommer vi att använda forskningsmetoden kvalitativa metoder, då vi anser att det är mest 

givande eftersom det omfattar intervjuer och en observation.
44

  

 

I studien studeras samspelet mellan teori och det praktiska utförandet.
45

 Kvalitativa metoder omfattar 

olika tekniker och kan förklaras som ett samlingsbegrepp för direkt- och deltagande observationer och 

informant- och respondentintervju.
46

 För att lättare kunna förstå situationer som individer, grupper eller 

organisationer befinner sig i är det viktigt för forskarna att få närmare inblick i deras vardag. Detta är det 

huvudsakliga syftet för kvalitativa forskningsmetoder. Forskaren bör sätta sig in i respondentens 

situation för att kunna förstå deras perspektiv. Genom att ha detta som en utgångspunkt får forskaren en 

komplett uppfattning om studien.
47

 Forskaren måste ständigt skifta mellan ett inre och ett yttre 

perspektiv, för att få en bättre uppfattning om ämnet samt kunna förklara fenomenet.
48

  

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Inom samhällsvetenskapliga studier kan akademiker möta två olika alternativ till intervjuer.  

Det första alternativet handlar om att studenter söker en direkt kontakt med personer som arbetar med 

ämnet som har valts att forska om. Det är viktigt att studenter är väl förberedda innan intervjun sker för 

att det skall vara så givande som möjligt. Det andra alternativet handlar om lärare och forskare som har 

svårt att avsätta tid för en intervju. Begreppet intervju kan definieras som ett centralt begrepp inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Att utföra intervjuer leder till att kreativa tankar uppstår hos forskare 

och studenter inför uppsatsskrivanden.
49

  

 

En kvalitativ intervju används för att få en djupgående förståelse för ämnet som bygger på det 

personliga mötet som sker öga mot öga. De två parterna har under en tid byggt upp en ömsesidig 

förståelse och genom det kan forskaren få en personlig inblick i informantens vardag. Det leder till att 

informanten kan påverka samtalet samtidigt som forskaren ser till att intervjun hålls inom de teoretiska 

ramarna.
50

 Det är viktigt att forskaren är förberedd med en intervjumanual, där frågorna som skall ställas 

finns nedskrivna som ett stöd samt att forskaren ser till att få svar på sina frågor.
51

 Användningen av 

denna metod ger studenter och forskare kunskap om informanters känslor och upplevelser kring 

ämnet.
52

  

 

                                                 
44

 Ahrne, G., Svensson, P., Handbok i kvalitativa metoder, 2013, s. 11 
45

 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 249 
46

 Holme, I. M., Solvang, B. K.., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 91 
47

 Ibid, s. 92 
48

 Ibid, s. 93 
49

 Ahrne, G., Svensson, P., Handbok i kvalitativa metoder, 2013, s. 36 
50

 Holme, I. M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 99 
51

 Ibid, s. 101 
52

 Ahrne, G., Svensson, P., Handbok i kvalitativa metoder, 2013, s. 36 
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Under pågående studier kan forskare upptäcka att vissa svar är otillräckliga. Det kan då vara en fördel 

att använda denna metod för att kunna ta kontakt med informanten för komplettering av information. En 

kvalitativ intervju kan pågå allt ifrån 30 minuter till flertalet timmar, därav kan den vara oförutsägbar.
53

  

Att spela in intervjun kan vara fördelaktigt, då forskare har möjlighet att återlyssna och på så sätt kunna 

använda sig utav korrekta citat från informanten.
54

  

 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer, för att kunna få innehållsrik information inför 

denna studie. I intervjumanualen har vi ställt öppna frågor då ämnet Sinnesmarknadsföring är en relativ 

ny forskning. Att ställa öppna frågor anses vara relevant, då informanterna själva kan beskriva sina 

åsikter och tankar utan att bli påverkade av andra faktorer.
55

 Vi har valt att ställa olika frågor till våra 

informanter som är anpassade efter deras yrken. 

2.3 Mailintervju 
 

En mailintervju kan vara strukturerad som en standardiserad intervju. Här sker det däremot inget 

personligt möte. Mailintervjun kan läggas upp på samma sätt som en strukturerad intervju genom att 

forskaren i förväg ordnar ett frågeschema som gör det enklare för respondenten att besvara frågorna och 

förstå ämnet. En nackdel med detta tillvägagångssätt kan vara att forskaren inte kan ställa direkta 

följdfrågor samt att det kan förekomma korta svar. Det kan dessutom uppstå missförstånd av de ställda 

frågorna, vilket kan leda till irrelevanta svar.
56

  

 

Fördelen med att utföra mailintervjuer är att forskarna kan skicka ut ett antal utvalda frågor åt gången 

och det gör det möjligt för informanten att tänka över sina svar. Denna metod är därför mer genomtänkt 

och välformulerad. Informanten är mer benägen att ställa upp på en mailintervju om denne får 

information om studien i förväg.
57

  

 

Vi har valt att använda oss av mailintervjuer eftersom att informanterna inte har haft möjlighet att ställa 

upp på en personlig intervju. Innan vi utförde intervjuerna framställde vi en strukturerad mall över 

frågorna som vi ville ha besvarade, vilka vi sedan bifogade i en fil. En tydlig struktur gör det enklare för 

oss att bearbeta med den samlade informationen samt att informanten får en bättre uppfattning kring 

ämnet. Våra tre informanter som har besökt Icehotel har fått besvara samma frågor för att vi skall kunna 

jämföra svaren. Däremot har Öjvind Norberg svarat på frågor som är anpassade till Icehotels image.  

2.4 Urval 
 

Vi har valt att ha en personlig intervju med tre informanter som vi har ansett vara mest betydelsefulla för 

vår studie. 

 

 Christer Asplund – Direktör för Place Consulting AB (se bilaga 3) 

 Yngve Bergqvist - Grundare och delägare för Icehotel. (se bilaga 1) 

 Hans Richter – Styrelseledamot och delägare för Icehotel. (se bilaga 2) 

 

 

De informanter som deltagit i en mailintervju i denna studie är:  

                                                 
53

 Holme, I. M., Solvang, B. K., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 100 
54

 Ibid, s. 108 
55

 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 158 
56

 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s. 203  
57

 Ibid, s. 597  
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 Manuel Bacallado – Dagsbesökare på Icehotel (se bilaga 5) 

 Anna Lindeborg – Gäst på Icehotel (se bilaga 5) 

 Malin Malmqvist – Gäst på Icehotel (se bilaga 5) 

 Öjvind Norberg – Styrelseledamot och delägare för Icehotel (se bilaga 4) 

 

 

2.5 Trovärdighet och äkthet 
Det förekommer två huvudsakliga kriterier vid granskning av kvalitativa metoder, trovärdighet och 

äkthet.
58

 Användningen av trovärdighet och äkthet leder till att svaren kan vara utförligare och 

förhoppningsvis innehålla flera hållbara förklaringar av den sociala verkligheten.
59

  

 

Trovärdighet delas in i fyra delkriterier vilka består av tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka 

och bekräfta.
60

 

Tillförlitlighet – Det kan finnas ett flertal olika förklaringar av verkligheten och forskaren är kapabel att 

avgöra hur godtagbar den är ur andra personers perspektiv. För att svaren skall bli tillförlitliga gäller det 

att forskaren säkerställer undersökningen utifrån de skrivregler som finns samt att informanterna får ta 

del av resultaten. På så sätt kan forskaren få respons på om denne har uppfattat verkligheten på ett 

adekvat sätt.   

Överförbarhet – En kvalitativ forskning innefattar hur djup en undersökning är, inte dess bredd. Fokus 

ligger på meningen eller betydelsen av den sociala verkligheten som undersöks. En detaljerad och fyllig 

redovisning tillhandahåller hur andra personer kan överföra resultaten till en annan miljö.  

Pålitlighet – Om forskare skall kunna granska en undersökning utifrån delkriteriet trovärdighet bör 

dennes synsätt vara kritiskt.  Det är viktigt att forskaren försäkrar sig om att redogörelsen blir fullständig 

och tillgänglig under alla forskningsfaser.  

Styrka och bekräfta – Det är viktigt att forskaren anser att undersökningen har utförts i god tro.
61

 Det 

skall tydligt framkomma att dennes personliga åsikter har undanhållits.
62

  

 

Äkthet syftar mer på allmänna kriterier inom forskning. De består utav fem delkriterier, vilka är rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

Rättvis bild – Det ger undersökningen en objektiv bild av synpunkter och tolkningar utav informanterna 

som har studerats. 

Ontologisk autenticitet – Detta hjälper informanterna som har deltagit i undersökningen att kunna dra 

slutsatser av den sociala situation och miljö som de lever i. 

Pedagogisk autenticitet – På så sätt får informanterna en synvinkel på hur personer utifrån uppfattar 

deras sociala verklighet.  

Katalytisk autenticitet – Visar hur de som har deltagit i undersökningen kan förändra sin egen situation.  

Taktisk autenticitet – Här har undersökningen gjort det möjligt för informanterna att kunna ta till sig de 

åtgärder som krävs.
63

  

 

I denna studie har vi utgått från de fyra delkriterierna inom metoden trovärdighet. Vi har utfört vår 

undersökning utifrån de skrivregler som finns samt skrivit en noggrann och djupgående redovisning av 

observationen. Då missförstånd kan uppstå bör läsaren uppmärksamma att vi har redovisat för våra 

personliga sinnesupplevelser i observationen i denna studie.  

                                                 
58

 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 306 
59

 Ibid, s. 307 
60

 Ibid, s. 306 
61

 Ibid, s. 307 
62

 Ibid, s. 308 
63

 Ibid, s. 309 



10 

 

2.6 Primär- och sekundärkällor 
 

När forskaren samlar in information är det viktigt att kolla upp källornas ursprung och upphov samt 

vilka förhållanden de finns mellan källorna som skall användas. En mer utförlig beskrivning är att ta 

reda på ifall forskaren har observerat, upplevt eller fått höra informationen från andra personer.  

En primärkälla är information som forskaren själv har upplevt utifrån intervjuer och observationer. 

Sekundära källor består av elektroniska källor samt det forskaren har fått höra av andra personer.
64

  

2.7 Observationer 
 

Fältforskning eller etnografi är en forskningsmetod där huvudsyftet är deltagande observation.
65

 Etno 

betyder “folk” och grafi betyder “beskriva”. Idag omfattar en observation mer än enbart en beskrivning 

av människors beteende i deras miljö.
66

 En observation går ut på att besöka platsen eller att få direkt 

kontakt med gruppen som skall undersökas. Detta ger observatörerna en bättre inblick i hur verkligheten 

ser ut.
67

  

När observatörerna anländer till destinationen finns det fyra olika roller som en observatör kan ha. 

1. Ha en öppen observation och delta i gruppaktiviteter. 

2. Ha en öppen observation men inte delta i någon gruppaktivitetet. 

3. Observera dolt och delta i gruppaktiviteter. 

4. Observera dolt men inte delta i gruppaktiviteter.
68

   

 

En öppen observation går ut på att de inblandade aktörerna är medvetna om att de observeras
69

. 

Det ger forskaren en frihet och de inblandade känner sig inte iakttagna.
70

 När observationen sker blir 

forskaren omedvetet påverkad och påverkar omgivningen som studeras.
71

 Vid observationen är det även 

viktigt att titta noga, lyssna och fråga för att skapa en helhetsuppfattning, men även för att kunna minnas 

allting så detaljerat som möjligt.
72

 Det finns ingen tydlig regel över hur länge en observation kan pågå.
73

 

Därmed är det bra att skriva ner fältanteckning över observationen.
74

 

 

Vi utförde en öppen observation på Icehotel den 4-5 april. Vi fick möjligheten att intervjua grundaren 

Yngve Bergqvist och vi fick en privatvisning utav produktionshallen där isen lagras. Under vistelsen 

fick vi tillfälle att konversera med ett flertal gäster. Vi fick även väsentlig information av de anställda på 

Icehotel.  

 

2.8 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
 

Det finns grundläggande etiska riktlinjer inom svensk forskning. De berör frågor om frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för informanterna som är involverade i forskningen.   

                                                 
64

 Holme, I. M., Solvang, B. K.., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 132 
65

 Fejes, A., Thornberg, R., Handbok i kvalitativ analys, 2011, s. 178 
66

 Ahrne, G., Svensson, P., Handbok i kvalitativa metoder, 2013, s. 83 
67

 Holme, I. M., Solvang, B. K.., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 110 
68

 Sveningsson, M., Lövheim, M., Bergquist, M., Att fånga nätet, 2003, s. 104 
69

 Holme, I. M., Solvang, B. K.., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 110-111 
70

 Ibid, s. 113 
71

 Ibid, s. 115 
72

 Ibid, s. 122 
73

 Sveningsson, M., Lövheim, M., Bergquist, M., Att fånga nätet, 2003, s. 103 
74

 Holme, I. M., Solvang, B. K.., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 123 
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Dessa består av fyra principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet är den första principen där forskaren informerar de deltagande om studiens syfte 

samt poängterar att de har rätt att dra sig ur undersökningen när de vill. Forskaren ska ge utförlig 

förklaring om varje process som ingår i forskningen.
75

 Det andra kravet är Samtyckeskravet där 

informanterna får avgöra om de vill medverka i undersökningen. Om deltagaren är minderårig skall 

forskaren få ett godkännande från vårdnadshavaren. Konfidentialitetskravet är den tredje principen och 

innebär att forskaren skall undanhålla personuppgifter från de deltagande från allmänheten.  

Det sista kravet är Nyttjandekravet som går ut på att uppgifter från enskilda deltagare skall enbart 

användas för forskningssyftet.
76

 Forskaren har eget ansvar över arbetet och att den skall vara moraliskt 

korrekt.
77

 

 

I denna studie har alla de inblandade personerna fått en redovisning om studiens ämne och syfte. Vi har 

tagit kontakt med informanterna via telefon och email, sedan har de själva fått avgöra om de vill vara 

med i undersökningen. När informanterna hade bestämt sig för att medverka i en intervju fick de reda på 

vilka moment som ingick i intervjun. Ingen av våra informanter var minderåriga och därför behövdes 

det inget godkännande från vårdnadshavarna. De uppgifter som framkommer i studien är endast 

informanternas fullständiga namn och titel.  

 

2.9 Kritik av eget arbete  
 

I det här avsnittet kommer vi att kritisera våra valda metoder. Vi har delat in kritiken i två delar.  

Den ena består av metodkritik, där intervjuer och observationen kritiseras. Den andra är källkritik och 

här kritiserar vi elektroniska källor. 

2.9.1 Metodkritik 

 

När en forskare utför en mailintervju skall informanten vara medveten om att denne inte behöver 

besvara frågorna på en gång. De har möjlighet att tänka över sina svar, vilket kan leda till att det 

spontana i informantens svar försvinner.
78

 

 

Att använda intervjuer som en metod gör att informanterna själva får avgöra vad som skall sägas. Det är 

en fördel att föra anteckningar och spela in samtalet. Däremot finns det en risk att allt kan försvinna och 

det finns ingen garanti på att informanten kommer att ställa upp på en ytterligare intervju.  

 

En personlig intervju kan leda till en positiv inställning hos informanten, detta kan påverka insamlingen 

av data. I vissa fall kan informanterna övertyga och ändra forskarens uppfattning och åsikter kring 

studien. En negativ aspekt med en mailintervju är att det tar längre tid att få svar på följdfrågor än vad 

det gör i en personlig intervju.  

 

I vår observation har vi försökt vara objektiva, då vi anser att det är viktigt att besvara frågeställningarna 

utifrån den samlade informationen. Läsaren bör ha i åtanke att vi redan innan observationen var 

medvetna om sinnesmarknadsföring och dess inverkan på dem fem sinnena. Hade observationen skett 

                                                 
75
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76
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77
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utan förkunskaper om sinnesmarknadsföring skulle det vara intressant och se om resultatet hade blivit 

annorlunda.  

  

Vi var medvetna om att observationen på Icehotel och intervjun med grundaren Yngve Bergqvist var två 

viktiga delar i vår undersökningsprocess. I och med detta kan det anses som att vi inte varit tillräckligt 

kritiska i våra frågor samt följdfrågor till Bergqvist. Vi kan omedvetet ha blivit influerade av hela 

upplevelsen och det bör läsaren ha i åtanke. 

 

2.9.2 Källkritik 

 

I boken forskningsmetodik poängterar Holme och Solvang att det finns många anledningar till att vissa 

elektroniska källor kan vara obrukbara. Dessa faktorer kan bero på att det finns brist på information om 

tid och datum när den uppdaterades eller vem som har skrivit texten.
79

 Vi har använt oss av 

vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor. Vid insamling av elektroniska källor har vi varit 

uppmärksamma på att källorna är vetenskapligt granskade och pålitliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79
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3. Teoretiska referensramar 

 

I teoriavsnittet redovisas de fem valda teorierna och en modell. Vi har noga valt ut dessa teorier och 

dem kommer att hjälpa oss att besvara uppsatsens syfte. 

3.1 Sinnesmarknadsföring 
 

För att individen ska kunna få en bra helhetsupplevelse bör man tillämpa sinnesmarknadsföring i sin 

verksamhet. Inom ämnet sinnesmarknadsföring ingår alla fem sinnena, syn, ljud, lukt, känsel, smak.
80

 

Sinnesorganen i människokroppen har i uppgift att fånga upp energi och överföra dem till våra 

nervimpulser som sedan skickar signaler till hjärnan. Utan sinnesorganen skulle vi förlora all kontakt 

med omvärlden.
81

 

 

Forskare inom sinnesmarknadsföring har sin utgångspunkt i gästernas sinnesupplevelse. När denna 

upplevelse sker uppstår det ett flöde av processer och reaktioner i vår hjärna av det vi har sett och 

upplevt.
82

 När turister besöker en turistattraktion behöver inte alla sinnena påverkas under vistelsen. 

Synsinnet är det starkaste och det mest påverkande sinnet för människan jämfört med de andra. Genom 

detta sinne kan människan se en skillnad eller en förändring av en produkt, tjänst eller plats.
83

 Av 

tidigare minnen kan vi skapa oss en ny bild som har en koppling till tidigare upplevelser.
84

  

                                                 
80
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81
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82
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83
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3.2 Människans fem sinnen och sinnesupplevelser  

 
Figur 1. Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen 
Källa: Hultèn, B. & Broweus, N. & Van Dijk, M., Sinnesmarknadsföring, 2011, s.30 

 

Människans alla sinnen medverkar vart och ett till en upplevelse. Alla dessa sinnen skapar tillsammans 

eller var för sig vad människan själv väljer att kalla för en sinnesupplevelse. En sinnesupplevelse 

betyder att sinnena reagerar på olika ämnen och inslag i marknadsföringen.
85

  

 

Utan sinnena skulle inga uttryck kunna skapas, människans upplevelse är avgörande av dennes sinnen. 

Genom alla fem sinnena får människor information om tillvaron och dess olika betydelser. Ibland kan 

det anses att människan har fler än de fem sinnena, i detta ingår balans-, temperatur- och smärtsinne.  

Emellertid går det direkta signaler från sinnesorganen till hjärnan, alltså mun, näsa, ögon och öron. De 

övriga sinnesorganen skickar istället sinnesimpulser till nerverna som går via ryggmärgen till hjärnan. 

 

När en sinnesupplevelse sker medvetet beror det på att nervimpulserna når framåt till storhjärnan, vilket 

betyder att människans hjärna blir medveten om dofter, ljud och smaker. Den sinnesupplevelsen som 

sker omedvetet är de miljontals impulser som sker under vardagliga livet för en människa som inte 

uppmärksammas på samma sätt. 
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Hjärnan består av storhjärnan och limbiska systemet som svarar för människans känslor, vilket i sin tur 

påverkar en människas reaktioner och handlingar. Storhjärnan å sin sida styr minnet och 

tankeverksamheten. Därför kan sinnesmarknadsföring anses vara viktig av flera företag.  

Då människans sinnen sätts i centrum för att upplevelsen av företagets produkt eller tjänst skall kunna 

upplevas på bästa sätt bör företaget beröra alla fem sinnena. På så sätt tillfredställs människans behov på 

ett djupare och detaljerat plan.
86

 

3.3 Destinationsmarknadsföring 
 

Turismen erbjuder en serie av olika erfarenheter och för att detta skall kunna uppnås kombineras 

produkter och tjänster. För en turist är produkten hela upplevelsen. Den inkluderar erfarenheter, attityder 

och förväntningar. I Artikeln Tourism destination marketing: approaches improving effectiveness and 

efficiency delas turism in i fem komponenter, dessa är destinationens attraktioner, faciliteter och service, 

tillgänglighet, bilder, varumärken och uppfattningar samt priset för turisten. 

En turist utvärderar sin upplevelse efter besöket, trots att tjänster erbjuds av olika operatörer. 

Destinationen har en värdekedja som visar de olika aktörerna som erbjuder produkter och tjänster inom 

turismområdet. Det kan ske en splittring mellan aktörerna då produktutvecklingen ligger på olika plan 

och därmed är denna kedja viktig för företagen. Kedjan hanterar frågor som berör integration och 

samverkan.  

Idag förutsätter turisten att det finns ett antal tjänster som involvera aktörerna på destinationen. 

Företagen på platsen kan erbjuda tjänster som exempelvis transport, boende, shopping, catering och 

underhållning. Värdekedjan återspeglas i alla delar och ett förslag var att det lokala samhället skulle 

involveras mera. En destination kan vara svår att marknadsföra på grund av att komplikationer kan 

uppstå mellan intressenterna. 

Tillsammans kan företagen skapa gemensamma visioner och mål för destinationen och de kan bidra till 

ett effektivare samarbete för att tillfredsställa kundernas behov. En organisation som kan hantera 

turistsystemet, förbättrar konkurrenskraften för turistnäringen och förbättrar destinationens 

dragningskraft. Det kan även höja destinationens prestanda och öka marknadsföringens effektivitet.  

Utför aktörerna ett gemensamt samarbete kan det leda till framgång för destinationen och det kan ses 

genom att titta på om turisterna känner sig tillfredsställda.
87

 

3.4 Konsumentkultur 
 

I artikeln Consumer Culture Theory - Twenty Years of Research beskriver författarna att när forskare 

talar om konsumentkultur berör dem de sociokulturella, upplevelse, symboliska och ideologiska 

aspekterna av konsumtion. Den här teorin består av teoretiska perspektiv som behandlar det dynamiska 

sambandet mellan konsumenternas handlande, mötesplatsen och kulturmötet. En essentiell del är att 

människan uppfattar kulturen som en huvudaspekt av upplevelsen, meningen och konsumtionen.  

 

Konsumentkulturen analyserar hur konsumenterna dynamiskt gör om och förändrar symboliska 

betydelser som är kodad i varumärken, reklamfilmer, detaljhandeln eller i varor för att manifestera deras 

egna personliga och sociala förhållanden samt att gynna deras identitet och mål som de har i livet. 
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Forskning inom teorin visar på att aspekterna av konsumtion är relativt genomgripande. De illustrerar 

hur upplevelseaktiviteter, såsom exempelvis fallskärmshoppning och tillfälliga konsumentsamhällen är 

alla grundade på gemensamma övertygelser, betydelser, mytologier, ritualer, sociala praktiker och 

statussystem. 

Det institutionella och sociala har inverkan på konsumentens beteende vid konsumtion. De faktorer som 

påverkar människan kan då vara klass, gemenskap, etnicitet och kön. Människans konsumtionsval och 

beteende framställs av sociala hierarkier, familjen, hemmet och andra formella grupper. 

Konsumentkultur undersöker även det ideologiska som syftar till att återge konsumentens tankar och 

handlingar på så sätt att det försvarar de dominerande intressena som finns i samhället.
88

 

3.5 Image 
 

Ända sedan 1950-talet har image varit ett intressant ämne att forska om. I artikeln tar de upp att 

människans egen uppfattning är mer beroende av bilden som minnet kommer ihåg än själva objektiva 

verkligheten. Hjärnan styr i princip denna teori och minnena som lagras kommer människan ihåg hela 

livet. Image eller bilden är en uppsättning av övertygelser, idéer och intryck som människor har av en 

plats eller destination. De kan vara antingen utvärderande eller beskrivande.
89

  

 

Image betyder hur en individ uppfattar en produkt, företag eller en plats. Det har en viktig roll i kundens 

köpprocess.
90

 Image har en koppling mellan Word of mouth och upplevelser.
91

 Image har fyra roller för 

en verksamhet. Den första rollen är när image är ett sätt att kommunicera med kundens förväntningar. 

På så sätt får kunden ett förtroende för företaget. Det är viktigt för turismrelaterade verksamheter att 

skilja sig från andra liknande koncept och skapa en tydlig image för att locka till sig potentiella kunder. 

Den andra rollen innebär att image kan påverka en kunds förväntningar och erfarenheter.
92

 Med image 

som filter för företag betyder det att funktionella och tekniska problem får en skyddande effekt ur 

kundens perspektiv. Detta beror på att kunden har ett överseende över tidigare positiva upplevelser. Den 

tredje rollen är att förväntningar och erfarenheter är en funktion. Är kvalitén densamma som hur 

företaget framstår kommer bilden antingen försämras eller förstärkas. Den sista innebär ett externt 

inflytande på kunder och en internt inflytande på anställda. Om bilden av företaget är otydlig kan 

anställdas attityd misstolkas av kunderna.
93

  

 

En destinations image är ofta relaterad till platsens pull-faktorer. När det skrivs om pull-faktorer menas 

vad som lockar turisten att besöka destinationen. I detta sammanhang är det tillgängligheten, 

attraktionerna, kulturella band, stabilitet och säkerhet som är påverkande faktorer. Den här bilden är 

oerhört viktig för personer som aldrig besökt platsen tidigare, då produkten inte direkt kan konsumeras 

på plats. I det här fallet behöver potentiella besökare förlita sig på bilden som ritas upp över platsen. 

Därefter kan ett beslut om vilken destination som väljs lättare göras.
94

 

 

Den potentiella turisten bör vara medveten om att destinationen existerar. Det här är sällan ett problem 

för attraktiva destinationer som exempelvis New York. När turisten är medveten om att det finns 

oroligheter på den tänkta destinationen undviker de flesta att resa dit.
95
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3.6 Word of mouth  
 

Word of mouth är ett direkt möte mellan två parter där individerna pratar om en tjänst, produkt, 

verksamhet eller händelse.
96

 Det är ett informellt sätt att kommunicera mellan icke-kommersiella parter 

om utvärderingen.
97

  

 

Word of mouth har en enorm påverkan på personer som du känner än en reklamfilm. Förtroende och 

tillit är faktorer som spelar en viktig roll i denna typ av marknadsföring.
98

 Konsumenterna söker 

information från andra erfarna personer, till exempel vänner och släktingar. Det hjälper kunden att ta ett 

välgrundat beslut.
99

 

Det är lätt att fånga människors uppmärksamhet när ämnet eller produkten intresserar den andra 

individen. Det kan även handla om något ovanligt eller unikt.
100

 Tack vare Word of mouth har många 

verksamheter lyckats etablera sig på marknaden.  Teorin i sig är svår att förutse när den fungerar och hur 

den kan stimuleras.
101

 

Word of mouth är i princip ett gratis alternativ samt ett tillförlitligt sätt att överföra information om 

produkter och tjänster. Teorin spelar en viktig roll för informationsspridning på konsumentmarknaderna 

och formar konsumenternas attityder.
102

 Muntlig reklam är inte alltid den snabbaste vägen, då det kan ta 

tid att sprida ett ryckte.
103

 Det innebär att korta kampanjer och nya produkter och tjänster bör använda 

en annan marknadsförings metod.
104

 Ett negativt ryckte sprider sig oftast snabbare än ett positivt och ett 

företags image kan snabbt förändras.
105

 En positiv aspekt inom Word of mouth är att den har en 

betydelsefull roll vid valet av destination, då det kan influera de potentiella turisters uppfattning om 

platsen och dess image. En viktig faktor som har stor påverkan om en besökare är benägen att 

rekommendera en destination till någon annan eller inte, beror på om kunden känner sig tillfredsställd. 

Är kunden nöjd är det större sannolikhet att personen rekommenderar destinationen eller platsen till en 

vän, familjemedlem eller släkting. Det är främst den informationen turisten får som avgör beslutet, då 

personen får en mer verklighetsbaserad bild om platsen.
106

 

 

För att uppnå en framgångsrik destination bör företaget ha ett bra ryckte från besökaren och turistens 

sida. Människans beteende berörs på olika vis på grund av kulturskillnaderna. I detta fall när det gäller 

Icehotel är det viktigt att nå upp till förväntningarna och imagen som besökaren och turisten skapar 

innan vistelsen. Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring inom företaget innebär det mer eller mindre 

att människans fem sinnen påverkas. 
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4. Empiri 

 

I empiriavsnittet presenteras resultatet från undersökningen genom deltagande observationen och 

intervjuerna med de olika informanterna. 

4.1 Observation 
 

Fredagen den fjärde april började vår resa till Kiruna, där vi skulle besöka Icehotel som ligger i byn 

Jukkasjärvi. Vi tog flyget klockan 11.25 från Arlanda flygplats och landade på Kiruna flygplats klockan 

12.55. När vi steg ur planet andades vi in den friska luften och lade märke till det förtrollande landskapet 

som var täckt av snö. På flygterminalen möttes vi av en kvinnlig värd som stod vid en informationsdisk. 

Hon var klädd i en tjock silverponcho och hade en mössa med Icehotel-märket på. Vi blev väl bemötta 

och hon hänvisade oss till bussen. Under turen berättade värden generellt om staden Kiruna. 

 

Efter cirka 20 minuter stannade bussen utanför hotellet som låg i en vacker miljö. Hotellet har två 

receptioner, en för de som skall bo kallt och en för de som skall bo varmt. Vi samlades runt värden och 

hon förklarade var restaurangen, souvenirbutiken, loungen och Icebaren låg. Det var dock svårt att 

koncentrera sig på vad hon sa då blicken drogs till Icehotel som låg nedför backen. 

 

Sedan begav vi oss till receptionen för att checka in. Hon visade entrén för kallt boende och även hur vi 

skulle ta oss in till omklädningsrummet under kvällstid. I samma byggnad som receptionen finns det 

omklädningsrum, lounge samt ett skåp där gästerna ska förvara sina tillhörigheter. 

 

Vid receptionsdisken fick vi varsitt besökspass som innehöll information om öppettider samt en karta 

över hotellområdet. Passet var viktigt att ha med sig eftersom Icehotel även är en konstutställning och är 

öppet för dagsbesökare.  

  

När vi var klara med incheckningen begav vi oss upp till receptionen som tillhör den varma 

avdelningen, där vi skulle träffa grundaren Yngve Bergqvist för en intervju. 

Han hälsade oss hjärtligt välkomna och därefter begav vi oss till konferensanläggning. Intervjun pågick i 

cirka två timmar. Samtalet var berikande och vi fick mycket information om deras verksamhet. 

 

Efter att Bergqvist besvarat våra frågor visade han oss runt på konferensanläggningen och sedan tog vi 

en kort promenad ner till produktionshallen. Det är ett stort lager där de förvarar isen som de skall 

använda under säsongen 2015. De har även maskiner för produktion av isglas, som levereras till olika 

delar i världen. Temperaturen i produktionshallen är minus fem grader. Hallen var fylld av isblock som 

togs upp från Torneälven och skars upp i block. De var två meter långa, en meter bred, cirka en meter 

hög och vägde 1,8 ton. Vi uppskattade den privata rundturen då hallen är stängd för allmänheten. 

Därefter avslutades intervjun med att vi fick ta ett kort tillsammans med Bergqvist, vilket togs framför 

valvet gjort av malmgranit och med bakgrundsbild av Icehotel. 

 

Därefter begav vi oss till receptionen för att hämta ytterkläder inför en rundtur på hotellområdet. 

Kläderna vi fick låna var en svart overall, vantar, mössa och kängor. De hade tänkt på allt för att 

besökaren inte skulle frysa. Vi klädde på oss och gick ut till entrén. Utanför fanns en stor igloo och 

bredvid den låg det en fin liten kyrka. Kyrkobyggnaden var oval och det var högt upp till taket. I entrén 

stöttades taket av stora ispelare. På varsin sida av gången fanns det fyra bänkrader som var byggda av 

isblock och ovanpå låg renskinn. Kyrkan var vackert utsmyckad med mönster på väggar och tak. De 

hade arbetat med olika strukturer som fångade ögat och som alla ville vidröra. 
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Huvudentrén till Icehotel bestod av två stora dörrar som var täckta av renskinn och med handtag av 

renhorn. Det var en mäktig entré som fångade ögat. Ingången bestod av en hall där konsten präglade 

väggarna. Designern hade skapat vackra och detaljrika mönster som var fascinerande. Våra blickar 

drogs till en stor isskulptur som föreställde en enhörning som fanns längst ner i korridoren. I mitten var 

det en önskebrunn som var utsmyckad med fina mönster och ovanför hängde en stor ljuskrona som lyste 

upp rummet. På pelarna hängde vackra blomarrangemang. 

 

Från hallen utgick fem korridorer som ledde in till de olika rummen. Hotellet har snörum, isrum, 

norrskenssvit, konstsvit och deluxsvit.  Rummet som vi hade bokat var ett snörum. Dörren till rummet 

bestod av en grå gardin som vi kunde dra för vilket gjorde oss förvånade, då vi tidigare inte hade tänkt 

på att det inte skulle finnas en vanlig dörr. Inne i rummet fanns det två fåtöljer gjorda av is, en isskulptur 

och en dubbelsäng. På sängen låg madrasser med renskinn ovanpå.  När vi gick in i rummet märkte vi 

hur tyst och fridfullt det var, vilket beror på att isen och snön isolerar allt ljud. 

 

Varje svit skapas av en konstdesigner utifrån deras egen fantasi. Vi blev fascinerade av det detaljerade 

arbetet som hade utförts. Utanför varje svit var det inristat med information om vem som designat 

rummet. 

 

Efter rundturen begav vi oss till restaurangen för att äta middag. Det var en lugn och harmonisk miljö 

med ABBA spelandes i högtalarna. Servitören välkomnade oss och informerade om att det fanns en 

speciell is-meny, där rätterna serverades på ett isfat. Det fanns även en á la carte meny.  Restaurangen 

erbjöd ett brett sortiment av viner. Det serverades hemmagjort bröd som var ljuvligt gott. Efter 

middagen åt vi efterätt som låg på ett isfat. Det var en speciell känsla att äta ur isfatet eftersom isen 

långsamt smälte under tiden vi åt. 

 

När vi hade ätit klart gick vi till omklädningsrummet för att byta till ytterkläderna. Det hade blivit mörkt 

och Icehotel var nu vackrare än tidigare, då ett blått sken lyste upp över hotellet. Vi gick till Icebar där 

det fanns både sittplatser och ståplatser. Där fanns en stor isskulptur som föreställde en fisk, den var 

ungefär två meter hög och fem meter lång. 

 

Drinkarna som vi beställde serverades i isglas och under tiden vi drack ur det smälte glasen. Som 

underhållning i baren fanns det ett bord där de hade ristat in spelet “snurra flaskan”. 

 

Framåt kvällen gick vi till omklädningsrummet för att förbereda oss inför natten. Vi lämnade in våra 

ytterkläder och bytte om till underställ samt hämtade ut sovsäck och lakan. Det var viktigt att vi inte 

duschade eller bastade två timmar innan vi skulle gå till sängs eftersom kroppsvärmen bör vara i normal 

temperatur. Personalen informerade oss om att vi borde tvätta ansiktet och ta bort sminket cirka en 

timme innan vi skulle lägga oss. Detta för att undvika förekomst av köldskador. De rekommenderade 

oss att endast ta med nyckeln till skåpet. Telefon och kamera fick vi ta med oss på egen risk, då de inte 

tål kyla. 

 

Vi var nervösa inför natten då ingen av oss hade sovit i en igloo tidigare. Vår största oro var att vi skulle 

frysa och att det skulle vara alldeles för tyst.  På morgonkvisten väcktes vi utav personalen som 

serverade varm lingondricka till alla gäster. Vi var överraskade över hur gott vi hade sovit och hur 

utvilade vi var.  

 

Hotellet serverade en frukostbuffé. Därefter tog vi en promenad och åkte spark runt området.  

När det var dags att checka ut fick vi ett diplom för att vi klarade av att sova en natt i minus fem grader. 

Vi avslutade sedan vårt besök i Icehotels souvenirbutik där vi köpte med oss ett minne hem. 

Detta var en resa som vi sent kommer att glömma! 
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4.2 Sinnesmarknadsföring 
 

Intervju med Hans Richter (se bilaga 2) 

Enligt delägaren Hans Richter är sinnesmarknadsföring otroligt viktig för Icehotel. 

Känselsinnet är ett av de fem sinnena som påverkar Richter mest, då han beskriver att det uppstår en 

fantastisk känsla när man dricker ur ett isglas. Att känna på isen ger en sensuell känsla. Det är mycket 

speciellt och man bör pröva på det. Det varma och det kalla möts vilket är en annorlunda upplevelse. 

 

Det visuella är också viktigt, för här är isen vacker att se på. Många besökare anser att den vackraste 

perioden att befinna sig på Icehotel är under april månad, då det är smältperiod. Isen är en organisk 

materia, då den förändrar sig med naturen. Hotellet blir då tunnare och ändrar form. Richter tycker att 

det är en häftig upplevelse. 

 

Restaurangen på hotellet har blivit vald av White Guide till Norrbottens bästa restaurang. Det är en stor 

ära för Richter då det inte bara är hotellet som lockar besökare, utan även maten. Därför är det även 

viktigt att uppmärksamma konferensgäster och besökare som kommer dit för att äta julbord. 

 

I Kiruna känner man den friska och klara luften. Det doftar inte avgaser, vilket nuförtiden är sällsynt.  

En person kan påminnas av en händelse från barndomen bara genom en doft, då det finns en stark 

koppling mellan luktsinnet och minnet. Emellertid är det inte alltid luktsinnet som minnet har en 

koppling till. Ljud- och känselsinnet har också samma effekt då exempelvis dementa personer 

återupplivar gamla minnen genom att sjunga barndomsvisor eller klappa på en hund. Det är viktigt att 

använda sig av sinnena för att lättare kunna koppla det till minnet, för att besökaren skall kunna minnas 

sin vistelse. Enligt Richter tillämpar de sinnesmarknadsföring omedvetet i sin verksamhet, de vill 

förstärka upplevelsen och varumärket. Målet är att skapa ett minne för livet till alla besökare.
107

 

 

Intervju med Christer Asplund (se bilaga 3) 

Enligt Asplund är sinnesmarknadsföring ett verktyg för att kunna begripa destinationsutveckling. Det är 

inget statiskt arbete. Ett nytt fenomen inom turismens utveckling är att kunna förstå anledningen till 

besöket och vad som är grunden till att turisten minns destinationen.  

 

Denna marknadsföringsteori var okänd tills ett par år sedan, detta med tanke på att det inte finns med i 

undervisningen för de som arbetar med destinationsutvecklingen. Idag börjar ämnet uppmärksammas 

mer. Stadskärnor och organisationer har börjat tillämpa sinnesmarknadsföring i deras verksamheter, 

men även flygterminaler, hotell, restauranger och gallerior har förstått vikten av att kunna tillfredsställa 

alla sinnena. Hittills har mång företag fokuserat på att ge kunden en bra service, att ha bekväma fåtöljer i 

ett väntrum eller att ha musik. Emellertid har företagen aldrig djupgående försökt tillfredsställa alla fem 

sinnena. Det är viktigt att företagen börjar tänka från grunden och därför har Christer Asplund 

tillsammans med fem medarbetare startat ett företag som heter Place Developement Group. Deras 

uppgift är att lära ut om sinnesmarknadsföring till olika verksamheter. 

 

Asplund anser att känselsinnet är det viktigaste sinnet, men att det även finns ett sjätte sinne som i 

Icehotels perspektiv representerar romantiken. 

 

Många hotell har misslyckats med att tillfredsställa ljudsinnet, det är enligt Asplunds egna ord totalt 

ogenomtänkt. Det kan till exempel handla om hög decibel i en matsal med mycket buller och eko.  

Det är också viktigt att på vissa platser kunna erbjuda sina besökare tystnad eftersom det är så sällsynt.  

I Icehotel isoleras allt ljud bort på grund av isen och snön och därför är det helt tyst i rummen. 
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En fördel med sinnesmarknadsföringen är att ”det ger turismvetenskapen ett helt annat evidensbaserat 

innehåll”, enligt Asplund. Det hjälper företagen att tänka mer kreativt. Det är svårt att hitta några 

konkreta nackdelar med sinnesmarknadsföring.
108

 

 

Intervju med Yngve Bergqvist (se bilaga 1) 

Yngve Bergqvist använder inte definitionen sinnesmarknadsföring, fastän han förstår innebörden.  

På Icehotel fokuserar de på konsten och ljuset. De använder sig av olika nyanser av blått ljus som lyser 

upp under den mörka perioden. Detta skapar en fantastisk effekt. Bergqvist tycker att december är den 

finaste månaden då hotellet ”glöder” av blått ljus. 

 

Inuti Icehotel finns det specifika rum som är tänkta att skapa en samverkan med ljud- och ljuseffekter. 

Det finns ingen speciell doft inne på hotellet, dock kan renskinn efter en tid ha en tendens av att lukta 

illa på grund av all fukt. Trotts detta används renskinn för den visuella upplevelsen. 

 

Även smakupplevelsen har en stor betydelse. Gäster kan få löjrom serverad på ett isfat och en efterrätt i 

en isskål. Restaurangen serverar också fina lokala råvaror. Företaget vill utveckla denna ide och planerar 

att få ut isprodukter som skall vara tillgängliga i specifika livsmedelsbutiker. Syftet är att en middag i 

hemmet ska bli en unik upplevelse. 

 

Fastän teorin sinnesmarknadsföring inte följs ordagrant anser Bergqvist att det har en positiv påverkan.  

Är man skicklig kan sinnesmarknadsföring utnyttjas till maximal nivå, vilket innebär ett utförligt arbete 

med de fem sinnena.
109

 

 

4.3 Destinationsmarknadsföring 
 

I Kiruna finns det en ekonomisk förening med de aktörer som arbetar inom turismindustrin. Det finns 

även ett näringslivsbolag vars syfte är att utveckla samhället. Icehotel som är en stor aktör i Kiruna är 

med i föreningen och använder exempelvis lokala råvaror i sin restaurang. De har också ett samarbete 

med olika underentreprenörer för aktiviteterna som Icehotel erbjuder.  

  

I alla branscher finns det konkurrenter, dock anser inte Bergqvist att de har några konkurrenter inom 

turistindustrin utan bara copycats. Företag som kan tänkas vara konkurrenter är de som säljer 

elektroniska varor, då vi konkurrerar om samma kund. Antingen köper kunden en upplevelse på Icehotel 

eller en Ledtelevision. 

 

Besökarna som kommer till hotellet är mestadels utländska gäster från Storbritannien, USA och Europa. 

De utgör hela 80 procent och resterande 20 procent är från Sverige. Icehotel har ett flertal 

reseåterförsäljare runt om i världen. Det finns en pressofficer som arbetar med Icehotel. De finns alltid 

med i utländsk media på ett eller annat sätt. Efter Storbritannien är Sverige den största marknaden som 

hotellet riktar sig in på.  

 

Destinationen har idag en ojämn fördelning av besökare under hög- och lågsäsong, vilket får olika 

konsekvenser. Vintersäsongen är en närande period för Icehotel och sommar säsongen är tärande. För att 

jämna ut besöksantalet året runt har Bergqvist utformat en ny plan som skall utföras inom de närmaste 
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fyra åren. Planeringen visar hur de skall investera och bygga ut i området. Bergqvist talar även om nya 

produkterna som kommer inom en snar framtid. Målet med det är att få barmarkstiden att växa.  

 

Det finns även en framtidsvision som är nationell och innebär att företagen i Sverige skall fördubbla sina 

verksamheter till år 2025. Det är en enorm ökning på 500 miljarder kronor och Icehotel är en del av den 

stora planen.
110

 

4.4 Konsumentkultur (Consumer Cultures)  
 

Idag är det främst par som besöker Icehotel. Enligt reseåterförsäljarnas information till Bergqvist utförs 

bokningen oftast av kvinnor. När det gäller utländska gäster föredrar de att boka sin resa via en 

researrangör. Det beror mest på att kunden får ett personligt möte med researrangören, på så sätt får 

kunden mer tillit och förtroende än att boka via nätet. Då kunden vill få information om hela 

upplevelsen. 

 

Engelsmännen brukar unna sig att bli hämtade av hundspann från flygplatsen, det är en fantastisk känsla 

att åka över isen och se det vackra landskapet.  

 

Japan hade ett starkt intresse för Icehotel innan World Trade Center rasade den 11 september 2001. 

Enligt en dåvarande japansk delägare antog han att japanerna skulle vara oroliga att resa en så lång 

sträcka efter den händelsen. Därför valde Bergqvist att satsa på Storbritannien, då engelsmännen 

föredrog att åka till en trygg vinterdestination framför att åka till USA under den oroliga period som 

följde. På detta vis fick hotellet den beläggningen som tidigare var tänkt. 

 

Besökare från Australien och USA brukar göra en rundresa i Europa och har valt ett antal olika stopp. 

Då finns Icehotel alltid med på listan av sevärdheter i Europa. Storstäder som Paris, London och 

Venedig är platser som turister åker till, dock är Stockholm ingen unik upplevelse och därför föredrar 

exempelvis australiensare att åka till Icehotel.
111

 

4.5 Image  
 

Bilden som turisten skapar av Icehotel är en romantisk och unik plats. Därför är det mest par som 

föredrar att uppleva det tillsammans. 

Enligt Öjvind Norberg kan image mätas endast i två variablar utifrån kundens upplevelse, kännedom 

och acceptans. Hur många människor känner till Icehotel och hur bra anser de att företaget är? Icehotel 

är välkänt i stora delar av i världen och vi har resebyråer och agenter i många länder som arbetar med att 

sälja resor till Icehotel och att marknadsföra anläggningen. Tack vare en sin populäritet och unika 

affärside får företaget i vissa länder gratis reklamfilm på television som leder till extra bokningar.  

En ökning av gäster och dagsbesökare är något som Norberg vill att Icehotel skall uppnå. En skarpare 

profilering av en världsunik och exklusiv vildmarksupplevelse med iskonst, samt kultur och förstklassig 

matupplevelse. Alternativa utflykter skulle också kunna locka till sig ännu fler turister.  

Den finns en skillnad mellan privatperson och företag som besöker Icehotel. Företag konsumerar för 

högre belopp samt sover över i flera nätter, i jämförelse med privatpersoner som oftast sover en natt 
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eller bara kommer för ett dagsbesök. Företagsgäster sover oftast en natt i ett kallt boende och resterande 

nätter i en varm stuga.
112

  

En av gästerna Malin Malmqvist hade en bild av att Icehotel skulle se annorlunda ut med isskulpturerna 

och att det skulle vara mycket kallare. Hon trodde även att det skulle vara en mindre anläggning med 

färre utländska turister. Malmqvist var lite orolig när hon skulle sova för att få klaustrofobi inne i 

snörummet. 

Efter besöket ändrades hela Malmqvist uppfattning om Icehotel och det var mycket häftigare för henne 

än vad hon kunde föreställa sig. Att kunna åka upp dit varje år hade varit underbart då det är olika 

konstutställningar varje år. Icehotel har påverkat henne positivt då hon tog beslutet att viga sig där. 

Malmqvist anser att det är en plats som fler svenskar bör uppleva då det ligger i Sverige. Icehotel bör 

marknadsföra sig mer inom Sverige tycker Malmqvist.
113

 

Besökaren Anna Lindeborg hade en bild av att Icehotel skulle vara väldigt exklusivt, kallt och ha fler 

turister. Lindeborgs syn förändrades efter besöket då hon ansåg att det var dyrare än vad hon faktiskt 

fick ut av resan. Därmed vill hon inte återvända.
114

   

 

För informanten Manuel Bacallado blev besöket på Icehotel en överraskning, då hans chef bjöd alla sina 

anställda på ett dagsbesök. Därför hade Bacallado inga förväntningar om hur vistelsen skulle bli. Han 

skulle gärna vilja åka tillbaka och återuppleva den fantastiska upplevelsen. Det som Bacallado minns 

mest är Icebar i hotellet.
115

 

 

4.6 Word of mouth  
 

Enligt grundaren Yngve Bergqvist är marknadsföringsteorin Word of mouth den absolut bästa. Icehotel 

har en mission att ”Det ska vara en livsberikande upplevelse”. Företaget lägger stor vikt vid att skapa en 

unik upplevelse för deras gäster och dagsbesökare. Bevisen på att de har lyckats är när turisten går och 

berättar detta för ett antal personer i sin omgivning. De har även blivit utnämnda till Sveriges bästa 

upplevelse två gånger. 

 

Icehotel har fått de högsta poängen på TripAdvisor
116

 som är ett populärt reseforum för turister. Det 

bästa med forumet är att turisten får pålitlig information av medlemmarna på TripAdvisor. De ger tips 

till varandra om olika destinationer, hotell, restauranger och flyg som de anser har bra service.
117

 På 

hemsidan har ett tusental medlemmar tipsat om Icehotel och enligt Yngve Bergqvist är det bra 

marknadsföring. 

 

En av delägarna Hans Richter anser också att varumärket är välkänt tack vare ryktet som sprider sig från 

person till person. Richter är säker på att alla som har besökt Icehotel pratar om det för att ”det blir mer 

än man trodde att det var”. 

 

Dagsbesöket är också känt då många besöker Icehotel för att se konstutställningen. Det är speciellt 

mycket dagsbesökare när det är marknad i Jokkmokk. Word of mouth kan förvirra människor från andra 
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länder, exempelvis då det varje sommar kommer någon buss från Spanien med besökare som tror att 

Icehotel står kvar. Många är inte medvetna om att hotellet smälter ner på sommaren.
118

 

 

Det är naturligtvis ojämnt med besökare under vinter- och sommarperioden, då flertalet turister inte tror 

att det finns några aktiviteter på sommaren. Vintersäsongen är extrem kort och är bara fyra månader. På 

sommaren erbjuds aktiviteter som forsränningen, kanotfärder, mountainbike, fiske och cykelturer. Vi 

måste se till att människor bli mer vana att åka upp till norr än till kusterna söder ut samt att försöka 

jämna ut antalet turister enligt Richter. Det är en svaghet anser Bergqvist och det är något de kommer att 

arbeta med framöver för att locka till sig flera turister under alla årstider.
119
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5. Analys 

5.1 Sinnesmarknadsföring 
Sinnesmarknadsföring kan definieras som ett verktyg för att kunna förstå destinationsutvecklingen 

enligt direktör Christer Asplund. Denna marknadsföringsteori är relativ ny och det är inte många företag 

inom turismen som känner till den. Icehotel är ett exempel på detta eftersom Bergqvist använder ett 

annat begrepp än sinnesmarknadsföring.  

 

Icehotel har kapacitet att arbeta med sinnesmarknadsföring men har inte tillämpat det helt i sin 

verksamhet, enligt Hulten et al kan införandet av sinnesmarknadsföring leda till att turisten får en bättre 

helhetsupplevelse. Fastän Icehotel inte använder sig av denna marknadsföring anser delägaren Hans 

Richter att sinnesmarknadsföring är otroligt viktigt för Icehotel.  

 

När en turist besöker en destination är det främst synsinnet som påverkar resan. Synsinnet är det mest 

inflytelserika sinnet för människan. Icehotel är medvetna om detta och därmed har de ett stort fokus på 

det visuella. Allt från konsten till ljussättningen är välplanerade för att tillfredsställa synen. Under den 

mörka perioden lyses hotellet upp ofta av norrsken, på så sätt får turisten en unik och naturlig 

upplevelse.  

 

En annan fröjd för ögat är att besöka Icehotel under smältperioden. Hotellet smälter sakta och då blir 

isen tunnare så att formen förändras. I artikeln från läkartidningen framkommer det att synen motsvarar 

70 procent av människans sinnesintryck, vilket innebär att synen är ett kraftfullt sinne. Hulten et al 

stärker detta påstående genom att de anser att synsinnet har en betydelsefull roll inom 

marknadsföringen, då kunden skapar en bild av företaget som de sedan kan relatera till.  

För ett företag innebär det att ju mer en kund ser desto mer konsumerar denne. En design som sticker ut 

kan även leda till att kunden känner ett behov av att köpa varan. 

 

Smaksinnet är oerhört begränsad. Det enda sättet att påverka sinnet är via mat och dryck. Bergqvist 

anser att smakupplevelsen är viktig att ta hänsyn till. Hotellet har en restaurang som har fått en 

utmärkelse för att de är Norrbottens bästa restaurang. Detta är viktigt att upplysa om anser Hans Richter 

eftersom det är många konferensgäster som besöker restaurangen. Enligt Hulten et al är upplevelsen av 

smak en social aktivitet.  

 

I boken Sinnesmarknadsföring framkommer det att höga ljud stör människan.  

Många företag glömmer oftast bort att ta hänsyn till ljudsinnet anser direktören Christer Asplund. 

Speciellt i restauranger är det mycket buller och eko. Det är då viktigt att lägga fokus på att minska 

decibelen.  

 

När det uppstår en interaktion mellan en individ och ett föremål berörs huden som är känselsinnet. Detta 

beskrivs i boken “Forum stora bok om människan”. På Icehotel uppstår det främst en interaktion när 

turisten dricker från ett isglas, då det är en sensuell känsla som alla borde testa enligt Richter. Ibland när 

de resterande fyra sinnena inte räcker till spelar känselsinnet en stor roll, exempelvis kan bekväma 

fåtöljer höja sinnesupplevelsen. 

 

En doftupplevelse kan öka försäljningen av en vara samt väcka minnen och känslor från förr. Enligt 

Richter uppskattar gästerna och dagsbesökarna den friska luften som idag är sällsynt i de stora städerna. 

Inne i hotellet finns det ingen speciell doft utan det enda som kan lukta är fuktiga renskinn. Detta bortser 

dock Bergqvist ifrån då de har en visuell betydelse.  
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5.2 Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen 

 
Figur 2. Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen 
Källa: Tillämpad av Veronica Deilert och Melis Satir 

I modellen ”Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen” beskriver Hulten et al. att en persons fem 

sinnen bör samverka för att uppnå en sinnesupplevelse. Med hjälp av observationen av Icehotel har vi 

kunnat se att det finns brister inom sinnesupplevelsen ur gästernas och dagsbesökarnas perspektiv. Detta 

är något Icehotel borde ta hänsyn till för att stärka gästernas och dagsbesökarnas upplevelse. Icehotel har 

brister när det gäller att tillfredsställa lukt-, ljud- och smaksinnet.  

Den första återgärden som kan tas är att använda exempelvis en blomdoft i receptionen, då det ger ett 

fräscht och rent intryck som gästerna och dagsbesökarna skulle uppskatta. Enligt Hulten et al. minns 

människor dofter länge och om gästerna eller dagsbesökarna skulle minnas doften från receptionen 

skulle de kanske vilja åka tillbaka till Icehotel. Det andra sinnet som bör arbetas med är ljudsinnet, då 

Icehotel endast har musik i baren och restaurangen. Genom att även spela musik i hallen där den stora 

isskulpturen befinner sig kan de leda till att det uppstår flera känslor hos människan. Det är i så fall 

viktigt att ha ett samspel mellan isskulpturen och musiken för att konstnärens budskap skall kunna nå ut 

till gästerna och dagsbesökarna. Smaksinnet är det tredje sinnet som också behöver stärkas. I 

restaurangen kan du beställa a la carte mat och små tilltugg i loungen. En varierad meny i restaurangen 

och loungen skulle uppskattas av de flesta matgästerna. Det finns ett begränsat utbud av snacks som 

gästen kan köpa i receptionen. Detta kan utvecklas genom att ha fler valmöjligheter exempelvis frukt 

och smörgåsar, för att kunna ge en bättre service.  
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De två resterande sinnena är känsel och syn. Synsinnet omfattar den största delen av sinnesintrycken och 

känselsinnet består av huden. Företaget har verkligen tänkt på hur det kan lyckas tillfredsställa synsinnet 

med deras unika koncept. Att ha underhållande ljusshow som en kvällsaktivitet skulle kunna roa 

gästerna. Det kan vara en inhyrd ljustekniker som framför en show eller att företaget utbildar sin 

personal för att kunna utföra det.  

Det sista är känselsinnet och en återgärd som bör införas är bekvämare soffgrupper och fåtöljer i båda 

receptionerna för att skapa en varmare miljö och undvika en kall och stel atmosfär.   

 

5.3 Destinationsmarknadsföring  
 

När en turist har besökt en destination utvärderar denne hela sin vistelse utifrån erfarenheter, attityder 

och förväntningar. Det kan omfatta attraktioner, faciliteter och service. Turismen har en betydelsefull 

roll i Kiruna och därför har aktörerna inom turismindustrin skapat en ekonomisk förening som ska 

gynna alla parter. Genom långsiktiga och kortsiktiga mål vill de inblandade företagen bidra till ett 

effektivare samarbete för att öka kundens helhetsupplevelse. Det är bra att företaget erbjuder sina gäster 

transfer för bekvämlighetens skull. Det är en av kategorierna som ingår i destinationsmarknadsföring.  

Inom destinationsmarknadsföring är det viktigt att verksamheterna har en gemensam vision och mål. 

Icehotel är involverad i den nationella framtidsplanen för företag i Sverige. Målet är att fördubbla 

verksamheterna till år 2025, vilket innebär en ökning på 500 miljarder kronor.  

 

Ett företag som kan hantera turistsystemet, konkurrenterna och destinationens dragningskraft kan öka 

marknadsföringen. Enligt grundaren Bergqvist har Icehotel inga riktiga konkurrenter då deras affärside 

är unikt, dock finns det alltid “Copycats”. De som skulle kunna tänkas vara konkurrenter är alla 

elektronik återförsäljare. Det är lättare för en kund att köpa en Ledtelevision än att planera inför en resa 

till Icehotel. 

 

Icehotel har en ojämn fördelning av besökare under vinter- och sommarsäsongen, vilket leder till olika 

konsekvenser för deras verksamhet. För att kunna jämna ut besöksantalet har grundaren Bergqvist 

utvecklat och planerat en ny plan och nya investeringar som förhoppningsvis kan öka destinationens 

dragningskraft under sommaren.  

 

Det ekonomiska samarbetet som Icehotel har med de lokala aktörerna och underentreprenörerna leder 

till att destinationens prestanda ökar. Det blir då en ekonomisk gynnsam vinst för båda parterna.  

5.4 Konsumentkultur (Consumer Cultures)  
 

Teorin konsumentkultur omfattar olika aspekter som kan påverka konsumtionen, dessa är de 

sociokulturella, upplevelse, symboliska och ideologiska. Ofta utför kvinnor bokningen till Icehotel för 

den romantiska upplevelsen, som hon vill dela med sin partner. Upplevelsen för engelsmännen börjar 

redan när de landar, då de främst vill bli upphämtade av hundspann, engelsmännen vill kunna uppleva 

vistelsen till fullo. 

 

Denna teori hanterar förbindelsen mellan kundernas konsumtion, mötesplatsen och kulturmötet. Det kan 

även handla om personliga mål i livet, där exempelvis Icehotel har blivit ett stopp för turister som 

besöker Europa. Fastän Stockholm är huvudstaden med bra kommunikationer väljer turister att resa till 

den avlägsna platsen Jukkasjärvi för att besöka den unika turistattraktionen Icehotel. 
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Forskning kring teorin konsumentkulturer visar att kunden bör känna sig övertygad under en 

konsumtion. De utländska turisterna som bokar sin resa till Icehotel gör det oftast via en researrangör. 

Eftersom turisten har tänkt resa till en avlägsen destination känner sig denne tryggare att boka resan via 

ett personligt möte än en elektronisk bokning då du exempelvis inte kan ställa några frågor eller 

funderingar inför resan.  

 

5.5 Image  
 

Image innebär en uppsättning av idéer och intryck som människan själv har fått. Det kan både vara 

utvärderande eller beskrivande. Bilden som de flesta turister har skapat av Icehotel är en romantisk 

destination som man vill uppleva med sin partner. Enligt delägaren Norberg kan image mätas endast i 

två variabler. Den ena är kännedom och den andra är acceptans. 

Det som lockar en turist till att besöka en destination är förknippat med områdets pull-faktorer. För att 

öka besöksantalet har delägaren Norberg en strävan att uppnå en världsunik och exklusiv 

vildmarksupplevelse med iskonst och matupplevelser i toppklass.  

Potentiella turister har innan sin resa skapat en bild av hur Icehotel kommer att se ut. Denna bild 

kommer till största delen från Icehotels officiella hemsida eller via bekanta. En av våra informanter 

Malin Malmqvist som har besökt Icehotel, hade innan resan en uppfattning om hur isskulpturerna skulle 

se ut och att det skulle vara kallare. Hennes åsikt ändrades efter vistelsen då upplevelsen var häftigare än 

vad hon hade kunnat föreställa sig. Efter besöket bestämde sig Malmqvist för att dela denna upplevelse 

på Icehotel med sina nära och kära. Bästa tillfället att få ditt alla var att ha bröllopet i Icehotels kyrka.   

Image kan uppfattas olika från person till person. Enligt vår informant Anna Lindeborg uppfattade hon 

Icehotel som exklusivt och kallt. På grund av att det var för dyrt kommer hon inte att åka tillbaka till 

hotellet. Lena Mossberg tar i sin bok upp att kunder har olika förväntningar på ett företag. Vår informant 

Manuel Bacallado fick en överraskning av sin chef vilket innebar att han faktiskt inte hade några 

speciella förväntningar. Bacallados resa var lyckad och han vill gärna åka tillbaka. Härmed kan vi 

konstatera att förväntningar och erfarenheter möjligtvis ändras utifrån vem som står för resan samt 

vilken information personen får innan resan.  

 

5.6 Word of mouth  
 

Word of mouth teorin har en stor påverkan på människor då mötet sker mellan två parter. Människor 

litar mer på en person från ens närmaste omgivning än en reklamfilm på television. Förtroende och tillit 

är två begrepp som är viktiga faktorer i denna marknadsföring. Tack vare Word of mouth behöver 

Yngve Bergqvist ingen marknadsföring i Sverige, då han anser att denna teori är den absolut bästa för 

vårt land. Han anser även att genom denna teori har de lyckats hålla sig intressanta och unika fortfarande 

efter 25 år. Bergqvist är säker på att hans gäster och dagsbesökare kommer att berätta sin upplevelse till 

minst 10 personer då det är en unik plats.  

 

Ett bevis på framgången framkommer i TripAdvisor som är ett reseforum där Icehotel har fått högsta 

poäng samt att Icehotel har blivit utnämnd till ‘Sveriges bästa upplevelse’ två gånger. Efter denna 

utmärkelse är det lättare att få människors uppmärksamhet att vilja resa dit.  

 

En negativ påverkan som Word of mouth har på företaget är att det kan förvirra turister som tror att 

Icehotel står kvar även på sommaren. Därför har styrelsen kommit fram till att bygga en 
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sommarutställning i produktionshallen och på så sätt kan de “förvirrande” turisterna se hur Icehotel är 

uppbyggt under vinterhalvåret. 

 

För att locka flera turister till konstutställningen anser delägaren Hans Richter att de bör använda en 

annan strategi än Word of mouth. Företag har genom den teorin lyckats etablera sig i sin bransch. 

Richter anser att Icehotel har blivit ett välkänt varumärke tack vare det goda rycket som sprider sig. Han 

är säker på att alla som har besökt Icehotel kommer att prata väl om denna speciella upplevelse.  

Det som främst utmärker Word of mouth från andra marknadsföringar är att den är gratis. Bergqvist kan 

ta del av detta för att kunna locka till sig turister till hotellet under sommaren. 
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6. Diskussion 

 

Icehotel har potential att förstärka en kunds upplevelse ännu mer med hjälp av sinnesmarknadsföring, då 

vi ser att de har alla möjligheter att arbeta med de fem sinnena. Efter intervjun med grundaren Bergqvist 

har vi fått reda på att företaget i nuläget använder sig av ett annat ord för denna marknadsföring, 

eftersom det saknas ett utförligt arbete kring varje sinne. Vi anser att införandet av 

sinnesmarknadsföring kan förstärka helhetsupplevelsen för en gäst eller en dagsbesökare. Om företaget 

är medvetet om betydelsen av turistens helhetsupplevelse under deras vistelse, kan det leda till att 

upplevelsen lättare lagras i människans långtidsminne. Icehotel strävar efter att vara en ”Livsberikande 

upplevelse” som alla minns hela livet. Vi kan därmed konstatera att en satsning som omfattar de fem 

sinnena kan hjälpa företaget att nå ett av deras mål.  

Hulten et al. tar upp hur betydelsefullt synsinnet är för företagen, då det är via synen som kunden lägger 

märke till produkten, tjänsten och platsen. Vi anser att det visuella intresserar personer att besöka 

Icehotel. Det är särskilt viktigt för deras verksamhet att fokusera på vad gästerna eller dagsbesökarna 

ser, då vi tycker att hotellet är en unik plats. På grund av det pratar tidigare gäster och dagsbesökare om 

Icehotel till sin närmaste omgivning och vill dela med sig av sin egen uppfattning och upplevelse. Detta 

leder till att de flesta turister skapar sig en egen bild av Icehotel. De kommer turister från olika delar av 

världen och bland dessa finns det människor som aldrig tidigare har sett snö eller upplevt kyla. Vi anser 

att det kan vara svårt för dessa besökare att föreställa sig hur Icehotel ser ut. 

 

Vi kan klart och tydligt se att Bergqvist har synintrycket i åtanke då han ser Icehotel som en stor 

konstutställning. Under observationen kunde vi se hur konsten väckte uppmärksamhet hos gästerna och 

dagsbesökarna på grund av dess unika former och figurer. 

 

Vi lade märke till hur tyst och fridfullt det var på Icehotel. Vi uppskattade tystnaden med tanke på hur 

högt ljud det kan vara i de urbaniserade miljöerna. Musiken som spelades i Icebar har ingen speciell 

inriktning. Vi anser att det saknas en strävan efter att tillfredsställa ljudsinnet och tycker därför att 

företaget borde införa en eftertänkt spellista. Det finns även brister när det gäller luktsinnet. Icehotel har 

ingen strategisk plan över hur de skall arbeta med det, förutom att de kan erbjuda den friska luften. Vi 

menar att detta är av betydelse då vårt minne associerar till bilder med hjälp av dofter. Det kan då väcka 

känslor från tidigare upplevelser.  

 

Det finns en tanke bakom smakupplevelsen, dock går det endast att tillfredsställa smaksinnet genom mat 

och dryck. Vi tycker att Icehotel har lyckats sticka ut genom deras koncept att servera en viss typ av mat 

på ett isfat eller drycken i ett isglas. Restaurangen serverar lokala råvaror som exempelvis renkött, vilket 

blir en ny smakupplevelse för de turisterna som har en annan matkultur.  

 

Känselsinnet är svårt att tillämpa i Icehotels miljö då gästerna bär ytterkläder. Det kan vara lätt att anta 

att renskinnen som finns i alla rum är där för att tillfredsställa känseln, men eftersom gäster sover i en 

sovsäck spelar det ingen roll att dessa ligger där. Det är därför grundaren Bergqvist talade om för oss att 

renskinn finns för det visuellas skull. Det enda sättet vi tycker att Icehotel kan arbeta med känsel är i 

sådana fall inomhus, eftersom turisterna bär ytterkläder utomhus. 

 

Efter denna studie ser vi att Icehotel har potential att stärka sin image ännu mer med hjälp av 

sinnesmarknadsföring. Det här kommer att leda till att gästerna och dagsbesökarna minns vistelsen 

under en lång period, vilket är ett av deras mål. Vi tror även att det kommer ha en ekonomisk och 

gynnsam påverkan på destinationen. 
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7. Slutsatser 

 

Vad lockar turister att besöka Icehotel?  

I denna studie har vi kommit fram till att en av anledningarna som lockar turister till attraktionen 

Icehotel är den unika affärsidén. Turister blir nyfikna på hur det känns att sova i minus fem grader i en 

igloo. Det är sällan någon har upplevt det och därför lockas många att resa till Icehotel.   

 

Vi kan se att Icehotel har uppmärksammats runt om i världen vilket har lett till att turister vill bocka av 

Icehotel i sin livskalender eftersom det är en unik upplevelse.  

 

Varje år som Icehotel byggs upp skapas det nya konstutställningar. Detta är en av många faktorer som 

lockar tidigare turister att besöka Icehotel igen, då hotellet förnyas varje år.  

 

Det geografiska läget gör att de kan ta fördel av fenomenet norrsken som uppstår under den mörkaste 

perioden i Norrland. För att kunna uppleva norrsken måste gästerna eller dagsbesökarna ha turen att 

befinna sig på destinationen när detta sker. Därmed är norrsken en händelse som lockar till sig många 

turister. 

 

Vilken marknadsföring använder Icehotel?  

Icehotel utgår endast ifrån Word of mouth som marknadsföring inom Sverige. Företaget förlitar sig på 

att de svenska gästerna och dagsbesökarna kommer att berätta om sin upplevelse för minst 10 personer. 

Detta leder till en gratis marknadsföring. Vi anser dock att detta kan vara en risk som företaget tar, då 

upplevelser är individuella och därmed kan skilja sig från person till person.  

 

I marknadsföringen utomlands samarbetar Icehotel med pressofficer och reseåterförsäljare. I och med att 

hotellet är avlägset beläget tror vi att den potentiella turisten känner sig tryggare med att boka resan via 

ett personligt möte, än att boka via nätet. Reklamfilmer och affischer hjälper turisters uppfattning samt 

viljan att resa till Icehotel.  

 

Icehotel har sedan en lång tid tillbaka arbetat med de fem sinnena. Emellertid har begreppet 

sinnesmarknadsföring aldrig använts. Vi anser att en tillämpning av denna marknadsföring skulle kunna 

stärka en gästs eller en dagsbesökares helhetsupplevelse. För att Icehotel skall utvecklas änne mer och få 

fler turister bör sinnesmarknadsföring därför ingå i deras framtidsvision.  

  

Hur kan de fem sinnens utnyttjas för att stärka upplevelsen på Icehotel? 

Vi anser att företaget har en svag tillämpning av de fem sinnena. Ett utförligt arbete av syn, ljud, lukt, 

smak och känselsinnena kan medföra att företaget utvecklas och blir ännu starkare.  

En gratis kvällsaktivitet för gästerna skulle kunna vara en ljusshow, detta kan hjälpa gästen att skapa en 

helhetsupplevelse. 

Musiken är en aspekt som företaget kan utveckla mer. Ett förslag är att ha olika musikteman under olika 

tider på dygnet i baren, lounge, receptionen eller restaurangen. Att koppla samman ett tema mellan 

musiken och isskulpturerna i konsthallen skulle förhöja upplevelsen för gästerna eller dagsbesökarna. 

Vi inser att det kan vara svårt att tillfredsställa luktsinnet med tanke på kylan. Att använda olika 

doftupplevelser inomhus från naturliga råvaror i Kiruna kan vara ett annorlunda sätt att väcka luktsinnet, 

exempelvis barrdoft. En större variation av menyn i restaurangen anser vi skulle leda till nöjdare gäster 

och dagsbesökare.  

Genom att ha en soffgrupp i båda receptionerna ger det ett varmare intryck för både gästerna och 

dagsbesökarna. På så sätt kan känselsinnet tillfredsställas.  
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8. Förslag på fortsatta studier  

 

När vår undersökning var slutförd kunde vi se att ämnet sinnesmarknadsföring var en relativ okänd 

marknadsföringsstrategi. Därmed har vi fått en förståelse för att många företag är okunniga om kraften 

och betydelsen som de fem sinnena har. Det skulle vara intressant att tillämpa sinnesmarkandsföring i 

restaurangbranschen, kommer restaurangen bli mer framgångsrik eller inte? Vilket resultat 

undersökningen än leder till skulle det vara intresseväckande. 

Ett annat förslag kan vara att undersöka sinnesmarknadsföring och dess kostnader. Kan ett företag tjäna 

på att tillämpa de fem sinnena eller kommer kostnaderna bli för höga i förhållande till vad man får ut. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  
 

Intervjufrågor till Yngve Bergqvist 

 

 
Allmänt 

1. Hur fick du idén att starta ett ishotell? 

2. Hur drivs Icehotels verksamhet idag? 

3. Hur marknadsför ni er? 

4. Vänder ni er till några specifika länder eller målgrupper? 

5. Vad lockar turister att besöka Icehotel? 

6. Hur bokar kunden oftast sin resa till Icehotel?  

 

Sinnesmarknadsföring 

7. Arbetar ni med sinnesmarknadsföring? 

8. I så fall hur använder ni er utav sinnena? 

9. Hur tror ni att de fem sinnena kan påverka företaget/konsumenten? 

10. Använder ni er utav något speciellt ljus eller belysning under de mörka dagarna för att 

tillfredsställa synsinnet? 

11. Hur använder ni er av ljud/musik på hotellet för besökarens upplevelse? 

12. Har ni specifika dofter som ni tror påverkar kunden? 

13. Hur mycket vikt lägger ni ner på att tillfredsställa smaksinnet? 

14. Hur tillämparna ni känselsinnet för besökaren? 

 

Konkurrenter/samarbeten 

15. Vad är Icehotels styrkor och svagheter? 

16. Vilka företag/föreningar har ni ett samarbete med?  

17. Anser du att ni har några konkurrenter? Vilka är de i så fall? 

 

Framtid 

18. Har ni en framtidsplan eller vision/mål som ni skulle vilja uppnå? 

19. Hur påverkar den globala uppvärmningen Icehotels verksamhet? 
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Bilaga 2 
 

Intervju med Hans Richter 

 

 

1. Hur länge har du suttit som styrelseledamot i Icehotel? 

 

2. Vad har du för roll i verksamheten? 

 

3. Vad tror du lockar turisten till Icehotel? 

 

4. Vilka svagheter och styrkor har Icehotel? 

 

5. Vad tror du sinnesmarknadsföring har för betydelse för Icehotel? 

 

6. Vilket sinne tror du påverkar oss mest vid besöket? 

 

7. Varför tror du att sinnesmarknadsföring inte används idag?  
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Bilaga 3 

 
 

Intervju med Christer Asplund 

 

 

1. Vad är sinnesmarknadsföring för dig? 

 

2. Hur “känd” är sinnesmarknadsföring för olika företag? 

 

3. Finns det någon specifik bransch som tillämpar sinnesmarknadsföring? 

 

4. Vilket sinne är viktigast enligt dig? 

 

5. Hur länge har det forskats om sinnesmarknadsföring? 

 

6. Vad anser du är Icehotels svagheter och styrkor? 

 

7. Vad tycker du är viktigast ett hotell ska tillämpa i sin verksamhet utifrån de fem sinnena? 

 

8. Vad tycker du är en fördel/nackdel med användning utav sinnesmarknadsföring? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor Öjvind Norberg 

 

1. Hur många år har du varit delägare av Icehotel och vad har du för uppgift? 

 

2. Vad betyder image för dig? 

 

3. Vad anser du att Icehotel har för image? 

 

4. Vad bör Icehotel förstärka/förbättra för att få en starkare image?  

 

5. Icehotel har många besökare från olika länder, kan ni se några skillnader mellan dem när det 

gäller konsumtion?  
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Bilaga 5 
Intervjufrågor för besökarna 

 
 

Allmänt 

1. Varför valde du att besöka Icehotel? 

2. Vad minns du mest från resan? 

3. Bodde du kallt eller varmt? 

 

Image 

4. Vad hade du för bild av Icehotel innan du reste dit? 

5. Ändrades din uppfattning om Icehotel efter besöket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


