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Sammanfattning

Examensarbetets titel: Att attrahera de mänskliga sinnena för att stärka ett varumärke - En studie kring 
användning, möjligheter och risker med sinnesmarknadsföring  
 

Nyckelord: sinnesmarknadsföring, sinnesstrategi, sinnesuttryck, sinnesintryck, upplevelserum, synsinnet, 
ljudsinnet, luktsinnet, smaksinnet, känselsinnet, varumärkesstrategi  
 

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur reklambyråer strategiskt tänker och praktiskt använder 
sig av syn, hörsel, lukt, smak och känsel i marknadsföring av sina kunders varumärken samt undersöka vilka 
möjligheter och risker som finns med sinnesmarknadsföring.  
 

Metod: Studien följer den hermeneutiska vetenskapsinriktningen och har genomförts utifrån en kvalitativ 
metodansats där litteraturstudier och intervjuer genomförts.  
 

Teoretisk referensram: Studien utgår bland annat ifrån boken “Sinnesmarknadsföring” med fokus på använd-
ning av de fem mänskliga sinnena syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Referensramen består av information, 
fakta och exempel kring upplevelserummet och sinnena. Därefter behandlas ämnesområdet varumärkes-
strategi i kombination med sinnesmarknadsföring.  
 

Empiri: Empirin grundar sig på genomförda intervjuer med sex respondenter från fem olika reklambyråer i 
Norrköping och Linköping samt en intervju med Niklas Broweus, sinnesmarknadsföringsexpert, som alla 
bidrar med information och åsikter kring arbetet med sinnesmarknadsföring.  
 

Analys: Analysen består av svar på om och hur byråerna arbetar med sinnesmarknadsföring i sitt dagliga 
arbete men även vilka anledningar det finns till att de i vissa fall inte gör det. Därefter behandlas hur sinnes-
strategier används i olika upplevelserum för att skapa upplevelser hos konsumenter samt hur sinnesstrategier 
används för att stärka ett varumärke. Slutligen diskuteras vilka möjligheter, risker och framtidsutsikter som 
finns med sinnesmarknadsföring.  
 

Slutsatser: Två av fem intervjuade byråer säger uttryckligen att de arbetar medvetet med sinnesmarknads-
föring i sitt dagliga arbete, men det framkom att alla byråerna gör det omedvetet på något plan, där det främst 
kretsar kring syn- och ljudsinnet. Sinnesmarknadsföring är implementerbart i olika upplevelserum men även i 
den digitala sfären och på specifika produkter. Användning av sinnesstrategier bidrar till att stärka varumärket, 
skapa mervärde hos konsumenten och stärker samtidigt relationen mellan konsument och företag. 
Sinnesmarknadsföring kan erbjuda en mer anpassad kommunikation vilket behövs då konkurrensen hårdnar 
och mediabruset ökar. Den största utmaningen med sinnesmarknadsföring är i nuläget att begreppet inte är 
riktigt etablerat vilket leder till att det inte finns en direkt efterfrågan på det.
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Abstract 

 
Thesis title: To Attract the Human Senses to Enhance a Brand - A study of Usage, Possibilities and Risks 
Associated with Sensory Marketing  
 

Key words: Sensory Marketing, Sensory Strategies, Sensory Expressions, Sensory Impressions, Servicescape, 

Sight, Hearing, Smell, Taste, Touch, Brand Strategy  

 

Purpose: The purpose of this study is to explore how advertising agencies are thinking strategically and 
practically uses sight, hearing, smell, taste and touch in the marketing of its clients’ brands and explore the 

opportunities and risks associated with sensory marketing.  
 

Methodology: The study follows the hermeneutic science focus and has been implemented based on a 

qualitative methodological approach, in which literature studies and interviews conducted.  
 

Theoretical perspective: The study is based on the book “Sensory Marketing” among others, focusing on the 
use of the five human senses of sight, hearing, smell, taste and touch. The framework consists of information, 
facts and examples on the servicescape and the senses. It later addresses the subject brand, combined with 

sensory marketing.  
 

Empirical foundation: The empirical foundation is based on interviews conducted with six respondents from 
five different advertising agencies in Norrköping and Linköping and an interview with Niklas Broweus, 
sensory marketing expert, all of which contribute information and opinions about the process of sensory 

marketing.  
 

Analysis: The analysis consists of answers to whether and how agencies work with sensory marketing in their 
daily work but also the reasons why they don’t in some cases. It then addresses how sensory strategies are 
used in different servicescapes to create experiences and to strengthen a brand. Finally it discusses the 

potential risks, opportunities and prospects with sensory marketing.  
 

Conclusion: Two of the five agencies interviewed said explicitly that they work consciously with sensory 
marketing in their daily work, but it appeared that all agencies do so unconsciously on some level, which 
mainly revolves around the senses of sight and sound. Sensory marketing is implementable in different 
servicescapes but also in the digital sphere and on specific products. The use of sensory strategies will help 
strengthen the brand, creating value for the customer and at the same time strengthens the relationship 
between costumers and businesses. Sensory marketing can offer a more customized experience which is 
needed when the competition gets tougher and media noise increases. The biggest challenge with sensory 

marketing right now is that the concept is not established with the result that there is no demand for it. 
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Definitionslista  
 

I det här avsnittet ges en kortare förklaring av nyckelord och viktiga begrepp som förekommer i rapporten. En 
del begrepp har vi tolkat och definierat själva utifrån hur de används i rapporten och etablerade begrepp har 
en källhänvisning. Avsnittet är till för att förtydliga och underlätta läsningen. 
 

B2B: Står för Business-to-Business och beskriver en marknadsstrategi där företag omsätter varor och tjänster 

gentemot andra företag. (Wikipedia, 2011b)   
 

Förstärkt verklighet: (Eng. Augmented reality) Är en beskrivning av så kallade realtidsapplikationer, vilket 
innebär att information från en användares fysiska omgivning blandas med information från en mjukvaruapp-
likation. Ett exempel kan vara att man håller upp sin mobilkamera mot ett objekt där objektet syns med en 
informationstext i bilden. Med andra ord så ses en förstärkt verklighet på en skärm; via dator, mobiltelefon, 

TV (spelkonsol) eller via en projicering på en annan bildyta. (Wikipedia, 2011a)  
 

Konsument: Definieras i den här rapporten som den slutgiltiga köparen av företagstjänster eller produkter. 

Kund: Definieras i den här rapporten som de företag som köper tjänster av reklambyråer.  
 

QR-kod: En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer 
information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många mobiltelefoner 
idag kan läsa QR-koder så har användningsområdet ökat och koderna kan hittas i till exempel reklam där 
läsaren kan scanna av koden med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer 

information. (Wikipedia, 2011c)  
 

Taktil: Ord som beskriver känsla vid beröring eller överföring av information vid beröring. (Wikipedia, 

2011d)  
 

Umami: Ett japanskt ord som idag betraktas som en femte grundsmak (surt, salt, sött, beskt och umami). Det 
fungerar som en förstärkare för många andra smaker. Exempel på produkter där smaken förstärks av umami är 

sojasås, soltorkade tomater, parmesan med flera. (Wikipedia, 2011e)  
 

Upplevelserum: (Eng. Servicescape) De platser där sinnesstrategier och sinnesuttryck implementeras har vi 

valt att kalla för upplevelserum, det kan röra sig om en restaurang, butik, hotell med flera.  
 

Sinnesmarknadsföring: Att använda de fem mänskliga sinnena, syn, ljud, lukt, smak och känsel, i sin
marknadsstrategi för att stärka ett företags varumärke och skapa en personligare sinnesupplevelse hos konsu-

menter. (Sinnesmarknadsföring, 2011a)  
 

Sinnesstrategi: Hur företag medvetet använder de fem sinnena i sin kommunikation, kan omfatta strategier 
kring ett eller flera sinnen med olika sinnesuttryck.
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Sinnesupplevelse: En sinnesupplevelse är resultatet av att konsumentens sinnen reagerar på de olika faktorer 

som används i marknadsföringen.  
 

Sinnesuttryck: Sinnesuttryck är de faktorer som används för att skapa sinnesupplevelser.   

Sinnesintryck: De intryck människan får av sin omgivning, registreras både medvetet och omedvetet. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ges en kortare introduktion och överblick i det ämne den här studien ämnar ta upp. 
Bakgrundsbeskrivningen och problemdiskussionen resulterar i syftet som i sin tur resulterar i de övergripande 
frågeställningar som rapporten utgår ifrån.

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Det är med hjälp av sina sinnen en person blir medveten om och uppfattar produkter och varumärken. Genom 
mer kunskap om de olika sinnena och hur de påverkar kundernas personliga upplevelser av ett varumärke kan 
ett företags marknadsföring bli mer framgångsrik. (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008) Ett företag som tagit 
fasta på att arbeta aktivt med att tilltala sinnena är varumärket Kellogg’s där det knastriga ljudet och känslan 
av att äta cornflakes faktiskt är skapat i ett ljudlabb och är patenterat på samma sätt som de äger sitt unika 
recept och logotyp (Lindstrom, 2005a). Sinnesmarknadsföring handlar om hur man som företag kan involvera 
de fem mänskliga sinnena, syn, hörsel, lukt, smak och känsel, i marknadsföringen för att påverka konsumentens 
beteende och tillfredsställelse. Med olika sinnesstrategier kan företag bygga upp och stärka sitt varumärke 

som anknyter till konsumenternas identitet, livsstil och personlighet. (Hultén et al., 2008) 
 

En anledning till att tänka mer kring sinnesmarknadsföring är att det är en hård konkurrens på marknaden och 
företag och varumärken ifrågasätts allt oftare av konsumenterna (Andersson, Eek & Pihlsgård, 2010). Inom 
marknadsföring är det viktigt att skapa mervärde för konsumenterna där sättet att särskilja sig från konkurren-
terna handlar om att skapa upplevelser hos sin målgrupp (Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi 2006). För före-
tag och marknadsförare är det viktigt att beröra konsumenterna på nya, fantasifulla och särskiljande sätt för att 
fånga deras intresse, vilket innebär att de mänskliga sinnena kommer att bli allt mer betydelsefulla i framtiden 
(Hultén et al., 2008). Enligt Mossberg (2003) märks det inte minst på att många företag använder ordval som 
upplevelser, koncept och helhetslösningar i sina erbjudanden till konsumenterna istället för att framhäva 
specifika produktfördelar. Företag som väljer att inte enbart fokusera på själva produkten utan även tänker 
kring hur de fem sinnena kan användas i upplevelserummet för att bland annat skapa en trivsam miljö kan på 

så vis ge sina kunder en helhetsupplevelse. (Mossberg, 2003)  
 

Hur ska företag implementera sinnesmarknadsföring? Enligt Hultén et al. (2008) så bör sinnesmarknads-
föring relateras till ett företags marknadsstrategi, där man beskriver tillvägagångssätt för hur man ska stärka 
ett varumärke genom att förmedla företagets identitet och budskap med hjälp av olika sinnesuttryck, vilket 
görs för att skapa en helhet av ett varumärke och dess produkt/tjänst. (Hultén et al., 2008) Konceptbutiker är 
ett lyckat exempel på hur företag kan uppnå detta, något som tenderar att bli vanligare idag, där huvudsyftet 
är att ge sina kunder en upplevelserik shoppingtur med personlig service för att få konsumenten att stanna 
längre, trivas bättre och handla mer (Broweus, 2010). Johan & Nyström är en konceptbutik i Stockholm som 
kombinerar konceptbutik, utbildningslokal, kaffe- och tebar. Tanken med konceptbutiken är att skapa en unik 
mötesplats för den nya kaffekulturen som växer fram alltmer i Sverige. På Johan & Nyströms konceptbutik 
kan du fördjupa dig i allt vad kaffe innebär, gå på dagliga gratisprovningar och delta i flera olika kurser för att 
lära dig mer om kaffe och servering, både som privatperson och som yrkesverksam. (Johan & Nyström, 2011) 
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1.2 Problemformulering 
Det finns undersökningar som visar på hur de fem sinnena påverkar konsumenternas beteende och som hävdar 
att olika sinnesupplevelser tillsammans kan bidra till att stärka ett varumärke och dess identitet (Hultén et al., 
2008 & Gobé, 2009). Trots det så tillhör sinnesmarknadsföring en del av marknadsföringen som ännu är 
relativt outforskad (Hultén et al., 2008 & Schmitt & Simonson, 1997). Lindstrom (2005a) menar att reklam-
branschen lagt störst fokus på det visuella men att konsumenterna nu börjar bli “visuellt sofistikerade”, de 
förstår att vad man ser inte alltid är vad man får. Lindstrom (2005) ifrågasätter varför de resterande fyra 
sinnena blivit bortprioriterade då hela människans förståelse för världen upplevs genom sinnena. Hultén et al. 
(2008) och Schmitt & Simonson (1997) säger att många marknadsförare har glömt bort vad som ger konsu-
menten värde, vad som verkligen tillfredsställer den. Gobé (2009) håller med och menar att trots att sinnes-
upplevelser är direkta, starka, och kapabla att påverka våra liv så används de inte fullt ut inom varumärkes-

byggandet när det kommer till butiksutformning, produktutveckling, förpackningsdesign och annonsering.  
 

Ett annat problem som marknadsförare behöver ta hänsyn till är att konsumenter idag blir översköljda av 
likartade varor och tjänster, varpå man måste hitta nya sätt att särskilja sig från konkurrenterna (Andersson et 
al., 2010). Konsumenter handlar utifrån deras egna val, smak och beslut när det kommer till att välja bostads-
område, inreda hem, välja klädstil, tekniska prylar och val av bil med mera (Schmitt & Simonson, 1997). Hur 
ska man gå till väga för att sticka ut ur mängden och fastna i konsumenternas medvetande då det inte längre 
räcker för företag att leverera en produkt? Hur kan man skapa en starkare relation till sina konsumenter? Det 
handlar om att skapa sinnesupplevelser hos konsumenterna. Till sin hjälp kan marknadsförare utforma en eller 
flera sinnesstrategier i sin marknadsföring av ett varumärke eller produkt. (Hultén et al., 2008 & Mossberg, 

2003)  
 

Att sinnesmarknadsföring är en trend på uppgång syns tydligt bland butiker, hotell, caféer och varuhus. I dessa 
upplevelserum arbetar man med att erbjuda konsumenterna upplevelser genom att stimulera sinnena med hjälp 
av exempelvis interiör, ljussättning, ljud, olika dofter och smaker som tillsammans skapar en bra atmosfär där 

sinnesupplevelser uppstår och minnen skapas. (Hultén et al., 2008)  
 

Trots att sinnesmarknadsföring uppenbarligen har många fördelar verkar det vara svårt att få företag och 
marknadsförare att satsa på det och använda sig av det kontinuerligt. Vi vill därför undersöka hur pass etable-
rat begreppet sinnesmarknadsföring är inom reklambranschen och hur reklambyråer i Norrköping och Linkö-
ping faktiskt arbetar med ämnesområdet mänskliga sinnen i kombination med marknadsföringsstrategier. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur man på reklambyråer strategiskt tänker och praktiskt använder 
sig av syn, hörsel, lukt, smak och känsel i marknadsföring av sina kunders varumärken samt undersöka vilka 
möjligheter och risker som finns med sinnesmarknadsföring.

 
För att besvara syftet har det delats upp i två övergripande frågeställningar och ett antal preciserade 
frågeställningar har formulerats utifrån inledningsavsnittet och problemformuleringen.

•	 Hur kan sinnesmarknadsföring skapa upplevelser hos konsumenter och stärka ett varumärke? 
 - Arbetar byråerna med sinnesmarknadsföring i sitt dagliga arbete? Om inte, vad finns det för  

 anledningar till att man inte lägger fokus på det?  
 - Är det några sinnen som används oftare än andra, vad beror det på?  
 - Hur implementerar man sinnesstrategier i olika upplevelserum och hur påverkar det  

 konsumenterna? 
 - Hur bidrar sinnesstrategier till att stärka ett företags varumärke?

•	 Vilka möjligheter samt risker finns det med sinnesmarknadsföring? 
 - Hur ser efterfrågan på sinnesmarknadsföring ut?  
 - Vilka tendenser och trender finns på marknaden?  
 - Hur kan sinnesmarknadsföring utvecklas och komma att användas i framtiden?
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1.4 Disposition 
Metod: I metodkapitlet beskrivs val av ämne samt de metodval studien utgår ifrån. Tillvägagångssätt beskrivs 
samt val av de byråer som ingår i studien. Avslutningsvis så diskuteras metodvalets valididet och reliabilitet 
samt övrig källkritik.  
 

Teori: I teorikapitlet finns den referensram som resterande kapitel av rapporten utgår ifrån. Information, fakta 
och exempel tas upp kring upplevelserummet och alla fem sinnen. Därefter behandlas ämnesområdet  

varumärkesstrategi i kombination med sinnesmarknadsföring.  
 

Empiri: Här presenteras den information som samlats in under intervjuerna som bidrar till analys och slutsats. 
Inledningsvis presenteras byråerna och personerna som deltagit i studien. De genomförda intervjuerna  

sammanfattas och respondenternas åsikter kring sinnesmarknadsföring presenteras.  
 

Analys: I det här kapitlet analyseras empirin och den givna referensramen i teorikapitlet. Analyskapitlet ämnar 

besvara de preciserade frågeställningarna.  
 

Avslutning: I avslutningskapitlet definieras de viktigaste slutsatserna utifrån analyskapitlet jämfört med de 
övergripande frågeställningarna som den här studien har ämnat svara på. De övergripande frågeställning-
arna besvaras och diskussion kring studien görs. Slutligen ges vår personliga reflektion och förslag på vidare 

studier. 
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2. Metodval  
 
I metodkapitlet beskrivs val av ämne samt de metodval studien utgår ifrån. Tillvägagångssätt beskrivs samt 
val av de byråer som ingår i studien. Avslutningsvis så diskuteras metodvalets validitet och reliabilitet samt 
övrig källkritik.  
 
2.1 Vetenskapssyn och val av metodansats  
Medie- och kommunikationsvetenskapen överlag brukar vara influerad av så kallade tolkande vetenskaper 
(exempelvis hermeneutik, semiotik med flera) (Ekström & Larsson, 2010). Thurén (2007) menar att man 
brukar tala om två huvudsakliga vetenskapsriktningar; positivism och hermeneutik. Det som skiljer dem två 
åt är att positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen och att positivisterna oftast vill tro på absolut kunskap 
och hård fakta. Hermeneutiken anses vara mer humanistisk inriktad med större förståelse för relativa tanke-
sätt. Thurén (2007), Ekström och Larsson (2010) förklarar att den sociala verkligheten inte enbart består av 
mätbara och observerbara objekt utan att man vill undersöka den mening och det betydelseinnehåll som finns 
i allt som uttrycker eller symboliserar något (ett samtal, en bild, en text, ett uttalande med mera). Den här upp-
satsen följer den hermeneutiska vetenskapsinriktningen då syftet med den här studien har varit att undersöka 
hur man på reklambyråer strategiskt tänker och praktiskt använder sig av syn, hörsel, lukt, smak och känsel i 
sitt marknadsföringsarbete samt undersöka vilka möjligheter och risker som finns med sinnesmarknadsföring. 
Tanken med syftet var att på så sätt se och jämföra hur det fungerar i verkligheten kontra teorin. Det är dock 
enbart en liten del av verkligheten som undersökts och därför blir det omöjligt att komma fram till någon hård 
fakta utan att egna slutsatser måste dras. Vi har valt att tolka och förstå den information vi tagit del av under 
arbetets gång i form av litteraturstudier och intervjuer. Det har i sin tur resulterat i slutsatser som är baserade 
på den teoretiska referensramen, undersökningsresultatet och vår sammanfattade analys. Ett mer explorativt 
angreppssätt har varit att föredra där den kvalitativa metoden passat våra behov då metoden brukar förknippas 
med den hermeneutiska vetenskapssynen. Kvalitativa studier brukar kännetecknas av att de fokuserar mer på 
subjektiva erfarenheter och förklaringar än att förklara saker med statistik och siffror (Bryman, 2002).  

 

Då ämnesområdet fortfarande är relativt outforskat och få modeller kring sinnesmarknadsföring som en 
marknadsföringsmetod är uttalade (Hultén et al, 2008) har en kvalitativ studie gjorts. Målet med studien har 
varit att få insikt och gå på djupet i ämnet sinnesmarknadsföring för att besvara syftet och intresse har även 
funnits i att undersöka hur pass etablerat sinnesmarknadsföring som begrepp är i reklambranschen.  
 
2.2 Tillvägagångssätt 
Innan hela processen startade så genomfördes förstudier på ämnet. En kvalitativ studie genomfördes därefter 
där intervjuer gjordes med olika representanter från sex reklambyråer samt en intervju med Niklas Broweus, 
sinnesmarknadsföringsexpert och medförfattare till boken ”Sinnesmarknadsföring”.  
 
2.2.1 Val av ämne 
Vi kom i kontakt med sinnesmarknadsföring för första gången på en föreläsning med Niklas Broweus som 
ägde rum utanför skoltid under vårt tredje år på utbildningen Grafisk Design och Kommunikation. Vi blev 
väldigt fascinerade av vad Broweus hade att berätta och valde därför att studera ämnet närmare med hjälp av 
boken ”Sinnesmarknadsföring”.
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Därefter togs en personlig kontakt med honom för att diskutera hur man skulle kunna utforska ämnet ytter-
ligare. Mötet gav oss mycket inspiration och Broweus kunskaper i kombination med begränsad litteratur på 
området fick oss att vilja skriva ett arbete om sinnesmarknadsföring för att sprida dess budskap mer.  

 

För att lyckas med detta var vår första tanke att göra en fallstudie om ett företag som använt sig av sinnes-
strategier på ett framgångsrikt och innovativt sätt. Tanken var att studera hur man på ett företag tänker och 
agerar kring sinnesmarknadsföring, och på så sätt få ett konkret exempel på hur det kan implementeras i verk-
ligheten. De kriterier vi utgick ifrån var att det skulle vara ett företag som var välkänt i Sverige och Norden 
och som skulle kunna figurera som exempel för andra företag samt att de arbetade aktivt med flera olika sin-
nen. Kriterierna formulerades för att få en så övergripande bild som möjligt av ämnet sinnesmarknadsföring. 
Vi ville att resultatet av studien skulle fungera som en inspirationskälla för företag och personer som är 
intresserade av ämnet men som inte vet hur de ska närma sig det eller vill lära sig mer om det. Klädkedjan 
Monki valdes ut som typexempel då de har ett unikt koncept där de har lyckats särskilja sitt varumärke och 
sina butiker på ett sätt som tilltalar deras specifika målgrupp. Ett syfte formulerades och kontakt togs med 
företaget, men utan framgång. Vi bestämde oss istället för att leta reda på ett annat företag som skulle fungera 
som ett typexempel utifrån våra kriterier och efter tips från Broweus kom vi fram till att Stadium har satsat 
mycket på att skapa upplevelser för sina konsumenter genom att tilltala flera sinnen. Genom det kontaktnät vi 
skaffat oss i utbildningen fick vi tag i marknadschefen på Stadium men trots ihärdiga övertalningsförsök så 
kunde de ej avsätta tid åt att delta i en fallstudie.  

 

Vid det här laget var arbetet försenat och vi insåg att vi måste ändra fokus i vårt syfte. Vi ville fortfarande att 
rapporten skulle tjäna som en inspirationskälla och i samråd med vår handledare kom vi fram till att byrå-
spåret kunde vara en idé att utforska. Sakta men säkert formades syftet om till det rådande, att se hur reklam-
byråerna runt omkring oss i Norrköping och Linköping faktiskt arbetar med sinnesmarknadsföring och hur det 
i sådana fall fungerar och inte minst, vilka möjligheter och risker finns det med sinnesmarknadsföring?  
 
2.2.2 Urval av respondenter 
Vi valde att göra en kvalitativ studie inom reklambranschen för att besvara syftet. Med hänsyn till det nya 
syftet med studien valde vi att enbart kontakta reklambyråer i Norrköping och Linköping. Eftersom sinnes-
marknadsföring är så pass nytt hade vi inga krav på att byråerna skulle arbeta aktivt med det utan intresset 
låg i att undersöka hur mycket de kände till och om de i någon utsträckning arbetar med det och i så fall hur. 
Arbetade de inte med det ville vi undersöka de bakomliggande orsakerna för att kunna dra slutsatser kring hur 
det ser ut i reklambranschen. För att få tillräcklig information utifrån intervjuerna behövde vi komma i kon-
takt med flera olika byråer. Kontakt togs med ett tiotal byråer i Norrköping och Linköping varav fem byråer 
valde att ställa upp på personliga intervjuer. Vi noterade att en av byråerna som valde att delta var en kom-
munikationsbyrå men ansåg de ligga så pass nära reklambyråerna i sätt att arbeta och tänka att det fortfarande 
var representativt för studien. Kommunikationsbyrån ansågs även kunna bidra med intressant information 
gällande hur pass mycket arbetet med sinnesmarknadsföring skiljer sig åt från olika typer av byråer. För att få 
ut så mycket information som möjligt valde vi medvetet ut byråer som vi på förhand visste skiljde sig åt vad 
gäller storlek, erfarenhet och fokusinriktning. Urvalet av de specifika respondenterna på byråerna gjordes på 
så sätt att direktkontakt togs via mail med de personer vi ville intervjua och som vi ansåg skulle kunna bidra 
med olika typer av kunskap kring sinnesmarknadsföring. För att bredda spektrat på så kallat branschfolk valde 
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vi respondenter med varierande yrkesroller, ålder och erfarenhet. Nedan följer en presentation av byråerna och 
de utvalda respondenter som deltagit i intervjuer, samt en kort förklaring till deras relevans för studien. 

Byrå/Ort Person Titel/Yrkesroll Relevans för studien

Industri AB, Reklambyrå 
Linköping

Mikael 
Bonnevier

VD Bidrog med information kring byråns 
syn på sinnesmarknadsföring men även 
med egen kunskap kring ämnet.

Gnistra, Kommunikations-
byrå Linköping

Anna 
Albinsson

Delägare, Seniorkonsult och 
Projektledare

Bidrog med information kring hur en 
kommunikationsbyrå tycker och tänker 
kring sinnesmarknadsföring.

Byråkreativ Reklambyrå, 
Reklambyrå Norrköping

Elna Thorén 
Dahlstrand

Grafisk formgivare, 
Projektledare, Marknadschef

Bidrog med information kring hur en 
nystartad byrå arbetar med 
sinnesmarknadsföring.

Anfang, Reklambyrå 
Norrköping

Carina Forster 
Dejin 

VD, Projektledare och tekniskt 
ansvarig

Bidrog med information kring hur en 
erfaren byrå arbetar med 
sinnesmarknadsföring.

Anfang, Reklambyrå 
Norrköping

John 
Kyrklund

Art Director & Projektledare Bidrog med information kring hur en 
erfaren byrå arbetar med 
sinnesmarknadsföring.

Leon, Reklambyrå 
Norrköping

André 
Skagervik

Projektledare och strateg med 
fokus på digitala medier

Bidrog med information kring hur en 
större byrå arbetar med 
sinnesmarknadsföring.

Norrköping Niklas 
Broweus

Sinnesmarknadsföringsexpert, 
konsult och föreläsare.

Medförfattare till boken 
”Sinnesmarknadsföring”, bidrog med 
en stor inblick i ämnet och med 
information kring hans arbete med 
sinnesmarknadsföring.

Tabell 1: Egen källa 

2.2.3 Intervjuer 
Den kvalitativa intervjun går att göra i flera varianter och med olika struktureringsgrad, ett sätt är att genom-
föra klassiska enkätintervjuer där alla frågor och svarsalternativ är fastställda i förhand, eller så kan man ha 
ett lösare format på sin intervju vilket ger mer utrymme för spontanitet, fördjupning och reflektion. Det finns 
dock en mellanvariant där intervjuaren styr samtalet utifrån ett tema som är bestämt på förhand, en så kallad 
semistrukturerad intervju och det är den typen av intervjuvariant vi valt att använda oss av i den här studien. 

(Ryen, 2004)  
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När man läser de få böcker och artiklar som finns kring sinnesmarknadsföring är det en hel del åsikter och råd 
om hur man som marknadsförare bör tänka strategiskt kring sinnesmarknadsföring för att skapa det ultimata 
värdet både för konsumenter och för företag. Genom att enbart läsa teorier kan man lära sig mycket om hur 
sinnesmarknadsföring påverkar konsumenternas sinnen och beteende men det är svårt att dra några slutsatser 
kring vem som egentligen arbetar med det och hur det faktiskt går till i det dagliga arbetet i reklambranschen. 
Därför valde vi att genomföra intervjuer med olika representanter från de byråer som ställde upp. En sista 
intervju gjordes med Niklas Broweus som är expert på sinnesmarknadsföring för att komplettera byrå-

intervjuerna.  
 

Alla intervjuer skedde personligen och i slutna rum där endast intervjuarna och respondenterna deltog. 
Innan intervjuerna ägde rum gjordes förberedelser kring de frågor som ämnade diskuteras. Frågorna dela-
des upp i övergripande ämnesområden som skrevs ner i en intervjuplan (se bilaga 1 & 2) vilken utgjorde en 
övergripande mall och fungerade som stöd för intervjuaren. Ryen (2004) beskriver fördelen med att använda 
en begränsad förhandsstruktur med att intervjuaren inte stirrar sig blind på de fasta frågorna och blir mindre 
uppmärksam på vad som egentligen sägs. Risken som finns är dock att man kan missa viktiga fenomen och 

frågor som bör tas upp.  
 

De punkter vi valde att ta upp i intervjuplanen utvecklades utifrån de förkunskaper som införskaffats ur den 
teoretiska referensramen, problemformuleringen samt syftet och frågeställningarna. Då varken vi eller repre-
sentanterna på byråerna var experter inom området sinnesmarknadsföring varvades öppna och slutna frågor. 
Slutna frågor användes ibland för att styra samtalet i rätt riktning eller starta en ny diskussion, samt för att ha 
några standardfrågor som ställdes till alla respondenter som senare kunde jämföras med varandra. Beroende 
på respondenternas tidigare kunskap valdes mer öppna frågor där de fick möjlighet att fritt tala och diskutera 

kring sinnesmarknadsföring.  
 

Varje intervju inleddes med att vi informerade respondenterna om bakgrund och syfte till arbetet, hur informa-
tionen de gav skulle användas samt gick igenom de begrepp som återfinns i rapportens definitionslista. Detta 
för att klargöra att alla närvarande hade samma förförståelse för de begrepp som användes under intervjuns 
gång. Alla intervjuer spelades in med respondenternas tillåtelse enligt god forskningsetik samtidigt som 
anteckningar gjordes ifall att tekniken skulle vara emot oss. Efter intervjuerna genomförts så transkriberades 

dem och materialet sammanställdes. Alla respondenter fick godkänna innehållet innan materialet publicerades.  

2.3 Källkritik 
Ryen (2004) menar att kvalitativa forskare måste visa sin medvetenhet om de konsekvenser det metodiska 
valet ger under forskningsprocessen. Enligt Ekström och Larsson (2010) måste en vetenskaplig rapport ställa 
krav på att kunna underbygga sina påståenden och slutsatser. Slutsatserna i rapporten bygger på argument och 
de argument som används måste vara 1) Giltiga och 2) Tillförlitliga. Dessa två begrepp nämns inom veten-

skapen som validitet och reliabilitet.  
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2.3.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett av de viktigaste kriterierna vid vetenskaplig forskning och går ut på att man bedömer om slut-
satserna som dragits utifrån en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2002). Ett argument måste ha 
med saken att göra för att ha en giltighet (Ekström & Larsson, 2010). Kvalitativa metoder brukar ofta kriti-
seras för att vara alltför subjektiva och ha en allt för öppen frågeställning där ämnet mestadels styrs av vad 
forskaren är intresserad av och tycker är viktigt att betona, andra forskare kanske hade valt att tolka och analy-
sera ämnet ur en annan synvinkel (Bryman, 2002). Därför är det viktigt att ha tänkt igenom sitt urval, ha 

relevanta frågeställningar och ett gediget material samt göra en god analys (Ekström & Larsson, 2010).  
 

En kvalitetsfaktor handlar om hur innehållsrikt intervjumaterialet är, att det blir tillräckligt mättat (Ekström & 
Larsson, 2010). I den här studien genomfördes totalt sex intervjuer med sju olika respondenter vilket ansågs 
vara tillräckligt för att uppnå viss innehållsmättnad där ytterligare respondenter inte hade tillfört studien med 
mycket mer information. Ekström & Larsson (2010) menar att respondentvalidering, att man låter de inter-
vjuade läsa och kommentera textutkast, kan stärka en studies validitet. Detta är något vi har använt oss av och 

gett alla våra respondenter i det här arbetet en chans till. 
 
Validitet kan ibland delas in i extern och intern validitet där extern validitet handlar om huruvida resultatet 
kan generaliseras (Bryman, 2002). Då den här studien endast utgör en insyn i en liten del av reklambranschen 
där syftet inte är att allmänt generalisera eller applicera på andra verksamheter anser vi att en extern validitet 
uppnås inom den region och område vi undersökt, det vill säga på reklambyråer i Norrköping och Linköping. 
Intern validitet handlar om att dra korrekta slutsatser mellan orsak och samband och den insamlade informa-
tionen, det vill säga hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2002). I vårt fall 
kan det handla om huruvida standarden på våra intervjuer var densamma under första och sista intervjun, där 
vi under de första intervjuerna inte hade samma erfarenheter som vi fick under intervjuernas gång. Det kan ha 

påverkat den information som vi fick ut av respondenterna.  
 

För att en rapport ska ha reliabilitet krävs det att uppgifterna som ges är riktiga (Ekström & Larsson 2010). 
Bryman (2002) beskriver reliabilitet med att det beror på huruvida resultatet från undersökningen skulle bli 
densamma om man genomförde den igen eller om resultatet har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
villkor. För den här studien kan det vara svårt att uppfylla reliabilitet under en längre tid på grund av att den 
bygger på byråernas sätt att arbeta och tänka kring sinnesmarknadsföring i nuläget. Sinnesmarknadsföring är 
ett relativt nytt begrepp och ämne som sprids alltmer. Genomför man likadana intervjuer om ett par år så 

kommer resultatet med stor sannolikhet att skilja sig från den här studiens resultat.  

2.3.2 Övrig käll- och metodkritik 
Med anledning av att vi valt att studera reklambyråer i Norrköping och Linköping så kan vi inte dra några 
generaliseringar till andra verksamheter inom marknadsföringsbranschen. Detsamma gäller för den kom-
munikationsbyrå som deltog. Vi kan inte dra slutsatser om att det sätt som byråerna arbetar med sinnesmark-
nadsföring på är representativt för andra typer av byråer eller företag. Däremot kan studien användas som ett 
exempel men måste då vara tydlig med att det inte är det rätta eller bästa alternativet. Vi kan inte heller med 
säkerhet fastställa att respondenternas personliga åsikter är representativa för hela byrån, hade en annan 
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anställd på byrån intervjuats hade det med stor sannolikhet gett annorlunda information. Däremot är inte syftet 
att utreda någonting utan endast undersöka hur respondenterna i detta fall tycker och tänker kring sinnes-

marknadsföring.  
 

Då sinnesmarknadsföring är så pass nytt kan det och de olika begrepp som använts i intervjuerna ha tolkats 
på olika sätt bland respondenterna. Vi har försökt minimera den risken genom att gå igenom definitionslistan 
innan varje intervju genomfördes, det har däremot tillkommit nya begrepp i listan efter genomförda intervjuer 

vilket har resulterat i att vi i efterhand fått tolka och analysera innehållet.  
 

Med anledning av att sinnesmarknadsföring är relativt nytt så har litteratur på området varit begränsad, där 
engelsk litteratur utgjort en majoritet främst i form av vetenskapliga artiklar som på något vis nämner sinnes-
marknadsföring. Den enda svenska bok som enbart behandlar ämnet är ”Sinnesmarknadsföring” vilken även 
legat till grund för hela studien. Det har resulterat i en brist på källor och att stora delar av den teoretiska 
referensramen hänvisar till Hultén et al. (2008) då de utformat tydliga strategier för hur sinnesmarknadsföring 
kan utnyttjas och som vi anser är grundläggande teori. Det har i sin tur bidragit till att det på vissa ställen har 

varit svårt att jämföra vad andra författare har att säga.  
 

En del begrepp i definitionslistan har förklarats med hjälp av Wikipedia som är en fri encyklopedi på internet 
vilket innebär att vem som helst får skapa en artikel på sidan. Detta medför att Wikipedia som källa inte kan 
anses vara helt tillförlitlig och all information måste granskas kritiskt. En mer tillförlitlig källa är National-
encyklopedin. Vi har trots det valt att använda Wikipedia ändå, detta med anledning av att många av de 
begrepp som används i rapporten är så pass nya att de helt enkelt inte finns i Nationalencyklopedin och att vi 

anser att förklaringarna som ges på Wikipedia är korrekta. 
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3. Teori 
 
I teorikapitlet finns den referensram som resterande kapitel av rapporten utgår ifrån. Information, fakta och 
exempel tas upp kring upplevelserummet och alla fem sinnen. Därefter behandlas ämnesområdet varumärkes-

strategi i kombination med sinnesmarknadsföring.  
 

3.1 Att skapa upplevelser för konsumenten 
Sinnesmarknadsföring handlar om att sätta sinnena i centrum för upplevelsen av ett varumärke (Hultén et al., 
2008). En upplevelse kan betraktas som ett personligt fenomen, något man är med om och som man delvis är 
med och skapar själv. Det som upplevs som positivt för en konsument behöver däremot inte innebära att det 
är det för en annan, hur stark upplevelsen är kan också vara olika för olika individer. En annan aspekt att ha i 
åtanke är att många av de intryck en människa får av sin omgivning sker omedvetet. Genom att vara medveten 
om hur upplevelserummet kan användas och utnyttjas för att påverka konsumenternas upplevelser och 

beteenden kan företag skapa en starkare identitet och image. (Mossberg, 2003)  
 

3.1.1 Upplevelserummet 
Enligt Mossberg (2003) så kan upplevelserummet bestå av olika faktorer som påverkar både kundernas och de 
anställdas beteende och tillfredsställelse. En trivsam miljö påverkar kunden och de anställda lika mycket och 
omgivningen är en viktig faktor för upplevelser. Yttre faktorer kan vara landskap, parkeringsmöjligheter och 
tillgänglighet. Inre faktorer är design, layout, inredning och dekor. (Mossberg 2003) Kommunikationen av vad 
företaget erbjuder med hjälp av upplevelserummet kan ske både före och under besöket; “Konsumenter kan inte 
se en tjänst, men de kan se andra faktorer som hör ihop med tjänsten. De ser tjänsterummet, utrustningen, de anställda, 
kommunikationsmaterial, andra konsumenter, priser med mera. Alla dessa synliga faktorer ger ledtrådar om den 

osynliga tjänsten.” (Fritt översatt, Mossberg, 2003 s.121)  
 

Anledningen till att konsumenterna befinner sig i upplevelserummet är antingen för nöje och njutning eller för 
att ta del av funktionella tjänster. Beroende på vilket syfte konsumenten har med besöket så stannar de olika 
länge i upplevelserummet. En funktionell tjänst som en kemtvätt eller bank är att föredra om den är snabb och 
effektiv jämfört med ett besök på ett hotell eller nöjespark som kan pågå i flera timmar eller dygn. Interiören 
i upplevelserummet förmedlar visuellt vad företaget har att erbjuda och kan på så vis attrahera den tilltänkta 
målgruppen. Även personalens klädsel, inredningen, ljudvolymen, färgerna och belysningen är hjälpmedel för 

att förmedla karaktären av tjänsten och företaget. (Mossberg, 2003)  
 

Upplevelserummet används inte enbart för att påverka människor psykiskt utan påverkar även fysiskt vilket 
Mossberg (2003 s. 138) beskriver; “Upplevelserummet kan också påverka människor rent fysiskt. Högt ljud kan skapa 
huvudvärk, för hög eller låg temperatur gör att vi kan börja frysa eller svettas, rökiga lokaler kan ge svårigheter att 
andas och långa köer gör oss trötta. Alla dessa fysiska reaktioner kan direkt påverka om och hur länge människor 

stannar i upplevelserummet.” 
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Det gäller därför för företag att medvetet utforma och styra de olika faktorerna i omgivningen. För att nå 
konsumenterna och skapa positiva upplevelser är det fördelaktigt att vara medveten om hur man använder de 

fem sinnena för att tilltala rätt målgrupp och särskilja sig från konkurrenterna. (Mossberg, 2003)  
 

3.2 De fem sinnena 
Det ligger en attraktionskraft i det som kan upplevas som annorlunda och som fångar konsumentens sinnen 
(Mossberg, 2003). För att stärka sin kommunikation är det enligt Andersson et al. (2010) gynnsamt att akti-
vera så många sinnen som möjligt. Lyckas man med det kan man skapa upplevelser som konsumenten 

kommer ihåg som något extra och speciellt (Mossberg, 2003).   
 

Nedan följer en genomgång av hur kommunikationen kan stärkas med hjälp av de fem sinnena.  
 

3.2.1 Synsinnet 
Synsinnet är människans mest framträdande sinne och ögonen är ett av de viktigaste organen där mer än två 
tredjedelar av kroppens sinnesceller finns. Det är inte ett sammanträffande att det är genom just synupp-
levelser som konsumenter i första hand attraheras av ett varumärke, vilket framgångsrika företag utnyttjar 
genom att synliggöra och uttrycka sin identitet. (Hultén et al., 2008) Enligt Hultén et al. (2008) bygger en 
synupplevelse på olika visuella sinnesuttryck som kan delas in i tre kategorier: design, förpackning och stil; 

färg, ljus och tema; samt grafik, exteriör och interiör.  
 

För att en produkt ska locka till köp krävs mer än att den uppfyller sin funktion, den måste även attrahera på 
ett emotionellt plan och tillgodose konsumenternas personliga behov. Produkt- och förpackningsdesign spelar 
därför en stor roll i marknadsföringen, det ger varumärken en chans att uttrycka och synliggöra sin personlig-
het som kunden kan identifiera sig med. Ett företag eller varumärkes stil karaktäriseras genom rörelse, styrka, 
framställning och komplexitet. (Hultén et al., 2008) Både Hultén et al. (2008) och Andersson et al. (2010) 
anser att Coca-Colas glasflaska är ett bra exempel på genomtänkt produktdesign. Med dess utmärkande form 

som kännetecknas av fruset vatten har den en form som de flesta minns och känner igen.  
 

Hultén et al. (2008) påpekar att färg är en väsentlig del av synupplevelsen då färger kan frambringa känslor 
och aktivera och uppliva minnen och tankar. Enligt Mossberg (2003) blir en del människor mer harmoniska 
och lugna i miljöer som har kallare färger, till exempel blått. Hultén et al. (2008) menar att färger kan definiera 
en logotyp och en produkt vilket underlättar för kunden att identifiera dem vid ett senare tillfälle. Ljussättning 
används i upplevelserummet och kan nyttjas för att skapa lockelse och uppmärksamhet till en viss produkt. 
Enligt Mossberg (2003) kan en svag belysning bidra till att skapa en behaglig och avslappnande miljö, till 
skillnad från en stark belysning. Hultén et al. (2008) förklarar att tema hjälper varumärken och företag att 
skapa sig en identitet, referenspunkterna återfinns ofta i namn, logotyp och andra visuella inslag och symboler. 
Den amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods är ett framgångsrikt exempel på hur ljus och färg kan 
användas i upplevelserummet för att strategiskt belysa produkter. Till exempel så är charkavdelningen ljussatt 

med varmt ljus för att framhäva den röda färgen i köttet vilket gör att maten ser fräsch ut. (Hultén et al., 2008)  
 

Grafik i det här sammanhanget innebär utformningen av en symbol, ett namn eller ett ord som visualiserar och 
ger uttryck åt ett företag eller varumärkes identitet på bästa möjliga vis. I upplevelserummet utgör exteriör 
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den yttre fasaden och interiör utformningen av insidan. Ett företag som tagit fasta på en spännande exteriör 
är Apple vars butik på Manhattan i New York ser ut som en jättestor glaskub. Själva butiken är belägen under 
jord så det enda som syns utifrån är Apples logotyp som är upplyst och hänger fritt inne i glaskuben. (Hultén 

et al., 2008)  
 

3.2.2 Ljudsinnet 
Ljud spelar en stor roll när det handlar om att förstå åsikter, argument och känslor. Genom att kunna uttrycka 
oss verbalt kan vi berätta för andra vilka vi är, vad vi tycker och hur vi känner oss mycket bättre än vad våra 
ansiktsuttryck klarar av. Denna vetskap har funnits länge och användes inom marknadsföringen redan under 
tidigt 1900-tal för att skapa uppmärksamhet och öka kännedomen om ett företag och dess produkter. I dagens 
samhälle ökar varumärkesbruset alltmer vilket gör det svårare för företag att särskilja sig, men om man lyckas 
använda ljud på ett medvetet sätt i sin marknadsföring så innebär det att en ljudupplevelse kan associeras till 
varumärket och på så sätt stärka dess identitet och image. (Hultén et al., 2008) Ett lyckat exempel på ett 
företag som får oss att koppla deras produkt med en ljudupplevelse är Hemglass med sin ljudjingel, en melodi 
som spelats i många år och som troligtvis är företagets mest slagkraftiga marknadsföring (Andersson et al., 
2010, Hulten et al., 2008). De olika sinnesuttrycken för en ljudupplevelse är enligt Hultén et al. (2008) jingel, 

röst och musik; atmosfär, tema och uppmärksamhet; samt ljudmärke och signaturljud.  
 

Jinglar utmärks traditionellt sett av korta och lyriska reklambudskap som tenderar att sätta sig på minnet då 
korta ljudsekvenser som upprepas ofta har en förmåga att göra det. Den moderna jingeln övergår allt oftare 
i att likna riktiga låtar, där Justin Timberlakes ”I’m lovin’it” för McDonald’s är ett framgångsrikt exempel. 
Även röster har betydelse för ljudupplevelsen. Röster som känns personliga, trevliga och emotionella skapar 
ofta en positiv ljudupplevelse medan digitaliserade röster vanligtvis har motsatt effekt då de uppfattas som 
opersonliga och stela. Musik kan också användas för att skapa en ljudupplevelse och bidra till såväl medvetna 
som omedvetna ageranden hos konsumenterna. Detta kan illustreras i en restaurangmiljö där musik med högt 
tempo får gästerna att lämna borden snabbare och på sätt lämna plats åt nya gäster. Musik med lugnt tempo 

kan istället få gästerna att stanna längre och beställa mer. (Hultén et al., 2008)  
 

En god atmosfär kan skapas i upplevelserummet genom medvetet användande av så kallad bakgrunds- 
eller förgrundsmusik. Bakgrundsmusik är ofta instrumental och varierar inte så mycket i frekvens, volym och 
tempo, till skillnad från förgrundsmusik som innehåller sångtexter och varierar mer gällande frekvens, volym 
och tempo. Till exempel så tenderar kvinnor att spendera mer pengar i en butik då det spelas bakgrundsmusik 
istället för förgrundsmusik, då de upplever den som mer sofistikerad och exklusiv. För män är det tvärt om, då 
förgrundsmusik gör att de upplever butiken som mer prisvärd och rymlig. Ljud kan även användas för att för-
stärka ett tema vilket Lindex gjorde med sin jingel när säsongstemat var “Fashion Report Paris”. För att för-
höja känslan av Frankrike lades ett svagt dragspelsljud till som konsumenterna fick lyssna väldigt noga till för 
att kunna uppmärksamma. IKEA utgör ett bra exempel på användandet av ljud för att skapa uppmärksamhet. 
Genom att införa ett ljud av kundvagnar som slår emot varandra i närheten av där kundvagnarna var placera-

de, hittade kunderna dit lättare och slapp belasta personalen med frågor om var de fanns. (Hultén et al., 2008)  
 

Ett ljudmärke är ett patenterat ljud eller melodi med en särpräglad igenkänningseffekt som används för att 
stärka ett varumärkes identitet och image. Sveriges förmodligen mest kända ljudmärke är Hemglass melodi 
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som nämnts ovan. Ett signaturljud kan också stärka ett varumärkes identitet och image, men kan till skillnad 
från ett ljudmärke inte skyddas rent juridiskt. Abercrombie & Fitch är en amerikansk klädkedja som använder 
sig utav detta då alla låtar som spelas i upplevelserummet har mixats om till att ha en tung bas och spelas med 
hög volym för att skapa en känsla av att befinna sig på en nattklubb. (Hultén et al., 2008) 
Att använda ljud som sinnesstrategi behöver inte nödvändigtvis handla om att lägga till ljud, i vissa miljöer 
kan det vara minst lika viktigt att eliminera ljud. Ett exempel är Nordic Light Hotel i Stockholm vars bord i 
restaurangen är belagda med en yta av gummi för att det inte ska skramla när något ställs på dem. (Hultén et 

al., 2008)  
 

3.2.3 Luktsinnet 
Luktsinnet var under lång tid det mest outforskade mänskliga sinnet, men nu vet man att luktsinnet kan 
urskilja och minnas över 10 000 olika dofter. Oftast räcker det med en förnimmelse av en tidigare upplevd 
doft för att man ska kunna associera doften till minnen och tidigare upplevelser. Dofter påverkar människor 
och är en naturlig del av vår vardag vilket gör att det finns goda möjligheter för företag att uttrycka sin identi-
tet och stärka sin image med hjälp av luktsinnet. Olika sinnesuttryck för luktsinnet är produktlikhet, intensitet 

och kön; atmosfär, tema och uppmärksamhet; samt doftmärke och signaturdoft (Hultén et al., 2008).  
 

Produktlikhet innebär i hur stor utsträckning dofter anses ha en naturlig koppling till en produkt, ju större 
likhet desto mer anses den förbättra uppfattningen om produkten. Exempelvis att en banan luktar just banan 
och inte äpple. En svag doft som endast ger en förnimmelse kan påverka konsumenter undermedvetet, vilket 
påvisar att intensitet spelar en viktig roll i användandet av dofter i marknadsföringssammanhang. (Hultén et 
al., 2008) Ett exempel på det är en undersökning där två par Nikeskor placerades i två olika rum där den enda 
skillnaden var att det i det ena rummet fanns en svag doft av blommor. Merparten av deltagarna föredrog 
skorna i det doftsatta rummet och var dessutom beredda att köpa dem till ett högre pris då de uppfattade 
skorna som dyrare. (Lindstrom, 2005b) Olika kön uppfattar och uppskattar dessutom dofter olika vilket är 
viktigt för företag att känna till. Genom att använda sig av genuslika dofter i upplevelserummet kan man på-
verka konsumenten, vilket ett experiment i en klädesaffär påvisar: när damavdelningen doftsattes med vanilj 
och herravdelningen med en kryddig honungsliknande doft så ökade försäljningen, men när dofterna bytte 

plats hade de motsatt effekt. (Hultén et al., 2008)  
 

Dofter påverkar atmosfären i upplevelserummet, vilket doften av nybakat bröd i dagligvaruhandeln är ett 
klassiskt exempel på. Den har visat sig inte bara öka försäljningen av bröd utan även av andra varor. Dofter 
kan även användas som tema för att stärka en kortsiktig marknadsföring kring en produkt, på så sätt skapas 
uppmärksamhet som är viktigt vid exempelvis lanseringen av en ny produkt. Det gjorde Verizon Wireless när 
de lanserade en ny mobiltelefon från LG Electronics. Telefonens namn var Chocolate varpå doften av choklad 
tillsattes i kassorna och i upplevelserummet där mobiltelefonen exponerades. Lanseringen beskrivs som 

otroligt framgångsrik även om det inte är bevisat att det berodde på chokladdoften. (Hultén et al., 2008)  
 

Det är även möjligt att skydda en doft genom att registrera den som ett doftmärke vilket ser till att den inte får 
användas av annan part. Använder man doften frekvent i sin marknadsföring kan den på sikt börja samman-
kopplas med varumärket på samma sätt som en visuell logotyp. Doften som registreras behöver inte ha någon 
direkt anknytning till varumärket, vilket däcktillverkaren Dunlop utgör ett exempel på som registrerat doften 
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av ros. Det är ett innovativt sätt att skapa uppmärksamhet kring en produkt, men då doften av rosor inte har 
något med däck att göra är det viktigt att den används frekvent i marknadsföringen för att kunna stärka varu-
märket. Även utan ett registrerat doftmärke går det att sammankoppla en doft till ett varumärke, detta med en 
så kallad signaturdoft. Det fungerar på samma sätt som ett doftmärke bortsett från att den inte måste vara unik 
på så sätt att den inte används av något annat företag, även om det såklart är en fördel. (Hultén et al., 2008)  
 

3.2.4 Smaksinnet 
Smaksinnets register är egentligen inte särskilt stort då vi endast kan urskilja ett fåtal smaker i munnen. Det 
är i kombination med luktsinnet som vi kan uppleva fler smaker. (Andersson et al., 2010) Enligt Hultén et 
al. (2008) är många av våra smakförnimmelser egentligen doftförnimmelser, om vi inte kan känna doften av 
maten minskas den upplevda smaken med upp till 80 procent. Smaksinnet förbises ofta i marknadsföringen 
av produkter som inte har en naturlig koppling till det, med undantag för till exempel frisörer som kan erbjuda 
konsumenten kaffe i väntan på att håret ska torka. Detta kan ses som en brist i strävan att bygga uthålliga och 
starka varumärken, då det finns goda möjligheter för företag i andra branscher att använda sig av smaksinnet i 
sin marknadsföring. Olika sinnesuttryck för smakupplevelsen delas in i samspel, symbios och synergi; namn, 

presentation och miljö; samt kunskap, livsstil och njutning. (Hultén et al., 2008)  
 

En smakupplevelse består av mer än bara smaker och dofter, även ljud, textur och utseende spelar en stor roll 
(Hultén et al., 2008) Med ”smak” menar man ofta en individs totala sinnesupplevelse då det som förtärs vanli-
gen ses som hela upplevelsen av en produkt, eller som Hultén et al. (2008, s.123) förklarar det: ”Förenklat kan 
det sägas att smaken förklaras som hela sinnesupplevelsen då produkten stoppas i munnen.” En smakupplevelse 
bygger alltså på samspel och symbios som bidrar till synergier mellan de olika sinnena (Hultén et al., 2008), 
vilket restaurang Svartklubben i Stockholm tagit fasta på. Där serveras gästerna mat i totalt mörker vilket gör 

att de andra sinnena får en betydligt mer framträdande roll (Ljudolf, 2011).  
 

Med rätt namn kan man påverka smakupplevelsen av en maträtt. Det har visat sig att spännande och kreativa 
namn gör att en maträtt uppfattas som mer smakrik än samma rätt med ett vanligt förekommande namn. Även 
presentationen är av betydelse, en del forskare anser att maten måste innehålla en kombination av mjuka och 
hårda texturer, vara smakrik, innehålla umami, ha en god balans mellan ingredienserna samt dofta rätt. Dessa 
faktorer kallas ”kulinariska framgångsfaktorer” och kan hjälpa till att skapa goda maträtter och höja smak-
upplevelsen hos redan förekommande maträtter. Miljön som maten presenteras i är av stor vikt, vilket 
exemplet om Svartklubben påvisar. Med en annorlunda miljö har man möjlighet att särskilja sig gentemot 

liknande företag samt förhöja smakupplevelsen. (Hultén et al., 2008)  
 

Sinnesuttrycken kunskap, livsstil och njutning hänger alla ihop. Besitter man kunskap i hur smaker integrerar 
med varandra kommer hjärnan att vara förberedd på smakupplevelsen vilket påverkar den positivt och ökar 
njutningen. Kunskap påverkar även det sociala livet och kan fungera som identitetsskapande. Ett exempel på 
ett företag som utnyttjat det är Coca-Cola. Företaget kom genom undersökningar fram till att konsumenterna 
tyckte om att smaksätta sin cola med vanilj vilket ledde fram till skapandet av Coca-Cola Vanilla. (Hultén et 

al., 2008) 
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Om man lyckas integrera smakupplevelser i marknadsföringen av sitt varumärke ökar det möjligheten att 
skapa en helhet där smaksinnet har en lika tydlig roll som alla de andra sinnena i sinnesupplevelsen. Genom 
att erbjuda exempelvis kaffe i en klädbutik möjliggör det att konsumenterna stannar längre vilket innebär att 

konsumtionen ökar. (Hultén et al., 2008)  
 

3.2.5 Känselsinnet 
Känselsinnet är människans taktila sinne vilket man genom beröringsförnimmelser och/eller känselförnim-
melser kan stärka den psykiska och fysiska interaktionen mellan konsument och företag. Den psykiska delen 
bygger på människans förmåga att bygga upp ett formsinne, vilket innebär att man – utan att känna på dem 
– vet att en nål är vass, en kudde är mjuk och en boll är rund. Genom att se eller tänka på ett föremål kan en 
människa minnas en känsla av beröring, något företag kan utnyttja genom taktil marknadsföring. (Hulten et 
al., 2008) De fysiska sinnesuttrycken delar Hultén et al. (2008) in i tre kategorier; material och ytskikt; 

temperatur och vikt; samt form och fasthet.  
 

Material kan innebära såväl varor som tjänster i ett upplevelserum. Till exempel så uppfattas naturliga mate-
rial som trä och läder som mjuka och varma, medan metall och glas uppfattas som hårda och kalla. Förpack-
ningsmaterial och därmed även ytskikt anses kunna uttrycka en produkts personlighet och genom förpackningen 
går det ofta att få en uppfattning om produktens kvalitet och egenskaper, exklusiva produkter förpackas 
exempelvis vanligen i exklusiva material. ICA använder till exempel papper med grov textur till trycksaker för 
Maxibutikerna för att förmedla en känsla av låga priser, och en finare typ av papper till trycksaker för 

Kvantumbutikerna för att visa på deras exklusivitet. (Hultén et al., 2008)  
 

Temperatur kan vara en avgörande del av känselupplevelsen som sinnesuttryck, om den inte uppfyller konsu-
mentens förväntningar leder det till en negativ sinnesupplevelse. På ett café förväntar vi oss att den beställda 
koppen med kaffe ska vara varm precis som glaset med Coca-Cola ska vara kallt, blir konsumenten besviken 
kan det eliminera chansen för eventuella återbesök. En produkts vikt är av betydelse för känselupplevelsen, det 

är till exempel en allmän uppfattning att tunga produkter håller en högre kvalitet än lätta. (Hultén et al., 2008)  
 

Produkter och förpackningars form bör vara anpassade för sitt ändamål och vara ergonomiska (Hultén et al., 
2008). Ett exempel på det är utvecklingen av sylt- och marmeladförpackningar som skett under de senaste 
åren. Istället för de gamla glasburkarna går det nu att köpa sylt och marmelad i så kallade ”squeeze”-förpack-
ningar som dessutom har öppningen i botten vilket gör det lättare att få ut innehållet. Vidare förklarar Hulten 
et al. (2008) att med fasthet, det vill säga om något är mjukt eller hårt, kan företag och varumärken utmärka 
sig bland konkurrenter. Bus4you är ett bussföretag som har satsat på detta genom att likna deras säten vid 
fåtöljer. De är mjuka och sköna, är fällbara och har stöd för armar och fötter, till skillnad från andra bussar 

som oftast förknippas med trånga och hårda säten. (Hultén et al., 2008)  
 

Sinnesmarknadsföring handlar alltså om hur de fem sinnena kan användas för att påverka konsumentens 
beteende och tillfredsställelse. Med olika sinnesstrategier kan företag bygga upp och stärka sitt varumärke. 

(Hultén et al., 2008)  



19

3.3 Att stärka ett varumärke 
IKEA, Facebook, Google, Nike, H&M och Apple - listan kan göras lång när det kommer till starka varu-
märken som dominerar på den globala marknaden (Dahlbom & Allergen, 2010). Utmaningen idag är den 
växande marknaden där vi hittar konsumenter från hela världen med olika värderingar, ursprung och ambitio-
ner som förväntar sig att företag och dess varumärken förstår sig på deras behov (Gobé, 2009). Det finns idag 
ca 150 000 registrerade svenska varumärken hos Patent- och registreringsverket. Varje år registreras cirka 8 
000 nya varumärken enbart i Sverige, lägg till 6 000 internationella och 40 000 varumärken som kommer till i 
och med samarbeten med EU. (ISI Wissing, 2011) Hur ska man sticka ut och bli ihågkommen? Vad krävs för 

att skaffa sig ett starkt varumärke, hur gör man?  
 

En del varumärken stärks av överlägsna produkter eller tjänster, andra tilltalar oss med sin personlighet och 
en del lockar med ett attraktivt yttre. En del av de mest framgångsrika varumärkena kombinerar alla tre. Men 
idag blir det allt lättare att kopiera produkter och att anlita reklambyråer för att utforma “en genomtänkt stil”, 
det kan dock genomskådas av konsumenterna om det inte har sitt ursprung i en riktig identitet. (Dahlbom & 

Allergren, 2010)  
 

Så det som krävs för att ett varumärke ska överleva på marknaden är att det är äkta och bygger på en identi-
tet. Det är företagets medarbetare och organisation som utgör företaget i sig och som tillsammans även utgör 
varumärket. Håller man sedan en hög kvalitet i det man erbjuder i form av produkter eller tjänster, samtidigt 
som man håller sina löften och tar socialt ansvar så kan företaget vinna konsumenternas respekt vilket i sin tur 

även ger varumärket styrka. (Dahlbom & Allergren, 2010)  
 

3.3.1 Varumärkesplattformen 
Kotler et al. (2005) påpekar att varumärkesstrategier bör utformas med eftertänksamhet. Ett varumärke är 
mer än bara namn och symboler. Värdet hos ett starkt och framgångsrikt varumärke ligger i dess styrka att få 
kunden att föredra märket och att skapa lojalitet, samtidigt som konsumenterna blir villiga att betala mer för 
varumärket (Kotler et al., 2005 & Mascarenhas et al., 2006). 
 

Varumärkesstrategier bör grunda sig i företagets varumärkesplattform. Varumärkesplattformen finns till för att 
beskriva och tydliggöra innehållet i ett varumärke, vad det kommunicerar och uttrycker. Det gäller att identi-
fiera vilken identitet och image ett företag har där de måste fråga sig själva vilka de egentligen är och hur de 
uppfattas jämfört med sina konkurrenter. En varumärkesstrategi används alltså för att realisera varumärkes-
plattformen. Syftet med varumärkesplattformen är att hitta företagets själ där grundelementen är vision, 

mission, affärsidé, positionering, roll, personlighet, kärnvärden och löfte. (Dahlbom & Allergren, 2010)  
 

Vision, mission och affärsidé sammanfattar vad företag vill uppnå och vad det erbjuder. Positionering 
beskriver hur företag ska hitta sin plats på marknaden där ytterligare frågor som ställs är vilka behov som 
behöver tillgodoses och vilket värde det är man skapar hos sina konsumenter. (Melin, 1999 & Dahlbom & 
Allergren, 2010) I vissa fall skiljs det på marknadspositionering och mental positionering där det förstnämnda 
handlar om att hitta en konkret plats på marknaden och det andra handlar om hur företaget vill uppfattas av 
konsumenterna. Företag behöver även ta ställning till vilken roll man vill ha på marknaden exempelvis i egen-
skap av förnyare, bevarare eller specialist. För att inneha en effektiv roll behöver den tilldelas en personlighet 
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för att på så sätt göra varumärket mer intressant. Så utifrån identiteten, rollen och personligheten samman-
fattas ett par ledord, både internt och externt, till exempel med ord som enkelhet, snabbhet eller kompetens. 
Dessa i sin tur bildar företagets kärnvärden som utgör en värdegrund för företaget. Till sist ger man ett löfte 
där det viktigaste är att inge ett förtroende och hålla det man lovar för att inte skapa besvikna konsumenter. 

(Dahlbom & Allergren, 2010)  
 
Varumärkesplattformen ligger senare till grund för hur varumärket kommuniceras där varumärket utgör kär-
nan i ett företags strategi och marknadsföring (Dahlbom & Allergren, 2010 & Mascarenhas et al., 2006). Att 
använda marknadsstrategier handlar om att välja marknad och skapa en vinstgivande relation till den. Där in-
går att skaffa nya konsumenter, behålla de befintliga och utveckla förhållandet till sina konsumenter genom att 
skapa, leverera och kommunicera ett överlägset kundvärde. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005). För 
att undvika att det blir priskrig på marknaden som kan skada och påverka ens varumärke måste företag leve-

rera ett smalare men kraftfullare budskap om sina produkter och tjänster (Gobé, 2009).  

3.4 Emotionellt varumärkesbyggande 
Gobé (2009) anser att det är de emotionella aspekterna, det vill säga hur man reagerar på sinnesuttryck men 
även hur tidigare upplevelser av en produkt och sättet de distribuerats på lagrats i minnet som antingen 
positivt eller negativt, som utgör skillnaden mellan konsumentens val av köp samt det priset de är villiga att 
betala. Han påpekar att företag måste börja med att försöka förstå kundernas känslomässiga behov för att nå 
framgång. I det hav av erbjudanden där alla kämpar om samma kund så kan den de emotionella aspekterna 

avgöra vad kunden slutligen väljer, det blir den grundläggande skillnaden. (Gobé, 2009)  

3.4.1 Att särskilja sig från det traditionella 
Hultén et al. (2008) beskriver sinnesmarknadsföring som ett verktyg för företag att genom sinnesstrategier 
bygga upp och skapa en varumärkesimage som relateras till konsumenternas identitet, personlighet och livs-

stil. Företag bör på ett medvetet sätt utgå från de mänskliga sinnena vid utformning av sin varumärkesstrategi.  
 

Gobé (2009) listar tio budord av emotionellt varumärkesbyggande som särskiljer det från en mer 
traditionell varumärkesstrategi. Med emotionellt varumärkesbyggande menar Gobé (2009) hur ett varumärke 
kan engagera sina konsumenter på en känslomässig nivå, som i sin tur leder till att en hållbar och djupare 
relation skapas. För att förklara hur budorden kan användas har vi valt att illustrera dem med egna praktiska 

exempel.  
 

1. Från konsument - Till medmänniska: Det gäller att fokusera på ett “vinn-vinn” förhållande som 
bygger på en ömsesidig respekt mellan konsument och företag. Det är lätt att se konsumenten som en fiende 
som måste övervinnas, men det är bättre om företag lyckas se konsumenterna som den källa till information 
som de faktiskt är. Exempel: Coop har med sitt MedMera Visa kort tagit fasta på “vinn- vinn” förhållande till 
sina konsumenter som genom att använda kortet kan få upp till 5% återbäring på den summa de handlat för 

(Coop, 2011).  
 

2. Från produkt - Till erfarenhet: Produkter uppfyller begär, men en shoppingupplevelse kan ge värde och 
stanna kvar i konsumentens emotionella minne. För att produkter och varor ska intressera och behålla 



21

konsumenternas intresse är det viktigt att vara innovativ inom detaljhandel, annonsering, nya produktlinjer 
med mera. Exempel: Drybar i USA är en kombinerad frisörsalong och bar där man får håret stylat samtidigt 
som man avnjuter ett glas vin, ett bra exempel där man lyssnat till konsumenternas behov och kombinerat två 

förekommande upplevelserum och på så sätt skapat en helt unik upplevelse (Drybar, 2011).  
 

3. Från ärlighet - Till tillit: Ärlighet är något som förväntas och krävs från företag idag. Tillit är däremot ett 
av varumärkets viktigaste värden och kräver ansträngning från företagets sida. Samtidigt som tillit är svårt för 
företag att bygga upp, så går det snabbt att rasera. Exempel: Många konsumenter tappade tilliten till ICA när 
SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammade att gammal köttfärs etiketterades om till nytt datum, gammalt 

kött maldes ner till köttfärs och kött som tappats på golvet plockades upp och såldes ändå (Dahlin, 2007).  
 

4. Från kvalitet - Till preferens: Att erbjuda sina konsumenter kvalitet är i dagsläget nödvändigt för att 
behålla sin position på marknaden. Utmaningen ligger i att få konsumenterna att föredra ett varumärke fram-
för konkurrenternas. Exempel: Den hårda konkurrensen som råder i mobiltelefonbranschen där bland annat 
varumärket Nokia förlorat stor mark speciellt inom området “smarta mobiltelefoner” där Apple’s Iphone 

föredras (Erlandsson, 2011).  
 

5. Från att vara ökänd - Till att vara älskad: Att vara välkänd behöver inte betyda att man är älskad. Att 
vara ökänd gör dig känd, men för att bli älskad måste du erbjuda något som konsumenten längtar efter och 
behöver. Ett varumärkes rykte kan raseras snabbt. Exempel: Den brittiska tabloiden News of the World gick 
snabbt till att bli ett av Englands mest avskyvärda varumärken då det uppdagades att tidningen använt sig av 

olagliga avlyssningsmetoder vilket ledde till att den klassiska tidningen lades ner (Nummelin & Svärd, 2011).  
 

6. Från identitet - Till personlighet: Varumärkesidentiteter är unika och uttrycker en skillnad gentemot 
konkurrenterna på marknaden. Ett varumärke kan även ha en speciell “personlighet” med en karaktäristisk 
karisma som kan framkalla en känslomässig respons hos konsumenten. Exempel: Marabous pralinask Aladdin 
är för många förknippat med julfirandet med familjen, något som Marabou tagit fasta på och anspelar på i sin 
kommunikation samtidigt som de engagerar konsumenterna i varumärket. I kampanjen “Rädda Julen” från 

2009 fick konsumenterna rösta på vilken pralin som skulle behållas i asken. (Rädda Julen, 2009)  
 

7. Från funktion - Till känsla: En funktionell produkt kan lätt bli alldaglig om dess utseende och användbar-
het inte designas för att attrahera våra sinnen. Produkter utformas ofta för funktion och inte för den riktiga 
upplevelsen hos konsumenten. Exempel: Apple’s förmåga och känsla för detaljer. Deras produkter är 
designade för att ge användaren av deras produkter en användarupplevelse utöver det vanliga där form har 

lika stort fokus som funktion (Erlandsson, 2011).  
 

8. Från allmän - Till närvarande: Ett varumärkes närvaro kan ha en stor effekt på konsumenten och skapa 
en permanent länk mellan konsument och företag. Det finns knappt några platser runt omkring i världen som 
inte används för att marknadsföra varumärken. Rädslan att en konkurrent fyller dessa platser kan lätt bli 
motivationen istället för att fokusera på innovativa vägar till en riktig långvarig relation med sina konsumenter. 
Exempel: IKEA marknadsförde sig i Paris tunnelbanestationer i mars 2010 genom att ställa ut soffor på 

perrongerna som resenärerna kunde sitta på i väntan på tåget (Raphael, 2010).  
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9. Från kommunikation - Till dialog: Företagens kommunikation bygger i vissa fall på information som 
en envägskommunikation där förhoppningen är att konsumenten ska nappa på erbjudandet. En riktig dialog 
kräver två-vägskommunikation, en konversation med konsumenten. Exempel: Returpacks kampanj “Att 
återvinna är en hit” från sommaren 2011 går ut på att engagera konsumenterna genom att låta dem spela in 

en egen version av deras välkända reklamlåt “Panta mera” (Pantamera, 2011).  
 

10. Från service - Till relation: Service säljer, och förhållanden ger bekräftelse. Service är grunden till för-
säljning, men för att skapa relationer till konsumenterna krävs det att man förstår och uppskattar dem. 
Exempel: Allt fler företag väljer att synas och interagera med sina kunder via sociala medier som Facebook 
och Twitter. Telia Sonera är ett av alla företag på Facebook och som fyller sina sidor med inspirationsfilmer, 
tips, erbjudanden och nyheter där det huvudsakliga syftet är att föra en dialog med sina konsumenter vilket 

skapar en starkare relation. (Dunér, 2011)  

3.4.2 Strategiska mål motiverar sinnesmarknadsföring 
Enligt Schmitt (1999) så bör ett företag använda strategiska mål för att lyckas med sin sinnesmarknadsföring. 
Några av frågorna man som marknadsförare kan ställa sig i arbetet med att utforma sinnesstrategier är (Gobé, 
2009 s.71-72);

•	 Vilken musik kan spelas på en hemsida eller i en butik för att förmedla en emotionell identitet av ett 
varumärke?

•	 Hur kan färger användas för att ge ett emotionellt intryck av ett varumärke? 

•	 Vilka bilder på förpackningen, i butiken eller i annonseringen får konsumenten att identifiera sig med 
en produkt?     

•	 Kan serverandet av mat påverka beteendet hos konsumenter?

•	 Kan dofter skapa önskvärda associationer till ett varumärke?

•	 Hur mycket är för mycket? Finns det en punkt där konsumenterna blir överstimulerade?

Förutom ovanstående punkter försöker man hitta ytterligare värden för konsumenten (Mossberg, 2003). För 
att skapa sinnesupplevelser kan S-P-K-modellen (fritt översatt, Eng. S-P-C) vara ett användbart verktyg. 
S-P-K står för Stimuli, Processer och Konsekvenser av sinnesupplevelser. För att särskilja sina produkter med 
sinnesupplevelser behöver man ta hänsyn till vilka sinnen som är mest lämpliga att stimulera. För att motivera 
konsumenterna behöver man identifiera vilka processprinciper som gäller och slutligen för att skapa värde 

behöver vi förstå konsekvenserna av en sinnesupplevelse. (Schmitt, 1999)  
 

Stimuli - Genom våra sinnen registrerar människan dagligen otaliga sinnesintryck. Hur ska marknadsförare 
välja vilket eller vilka av alla sinnesintryck som ska uppmärksammas? Människor tenderar att lägga märke till 
utmärkande drag som skiljer sig ur mängden och kontrasteras från all annan information. Till exempel i

högljudda omgivningar kan det som är nedtonat vara lättare att uppmärksamma. (Schmitt, 1999)  
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Process - I processtadiet behöver man förstå hur man bäst kombinerar olika sinnesuttryck för att förmedla den 
information man vill nå ut med. Utan att ha en förståelse bakom valet av sinnesuttryck blir sinnesmarknads-

föring lätt rörigt, den blir inte ihågkommen och påverkar inte konsumenternas beteende. (Schmitt, 1999)  
 

Konsekvenser - Konsekvenserna av en sinneupplevelse kan delas in i två kategorier; skönhet eller spänning, 
och som marknadsförare behöver man bestämma vilket av dem man vill tillfredsställa. I bilbranschen står till 
exempel Jaguaren för skönhet medan Porsche uttrycker spänning. I upplevelserummet kan man däremot 
använda båda delarna, ett exempel är på gymanläggningar där gymdelen står för spänning med pumpande 

musik i högtalarna medan omklädningsrummen ska erbjuda en mer lugn och stillsam miljö. (Schmitt, 1999)  
 

Genom att erbjuda upplevelsemöjligheter kan det underlätta för företag att skapa relationer till sina konsumen-
ter, de får en wow-upplevelse och sprider ordet vidare till vänner och bekanta (Mossberg, 2003). Problemet 
ligger i hur man ska stimulera konsumenternas sinnen utan att över- eller understimulera dem. Lyckas man 
uppnå en optimal nivå av stimulans och aktivering kan sinnesstrategier stärka ett varumärkes identitet och 

image. (Schmitt, 2009)  
 

3.5 Sammanfattning 
Det gäller för företag att medvetet utforma och styra de olika faktorerna i upplevelserummet då de påverkar 
både konsumenternas och de anställdas beteende och tillfredsställelse och där omgivningen bidrar till att 
skapa upplevelser. För att lyckas med att skapa upplevelser och stärka sin kommunikation är det fördelaktigt 
att aktivera så många av de fem mänskliga sinnena som möjligt. Det görs med sinnesstrategier där det finns 
olika sinnesuttryck för syn-, ljud-, lukt-, smak- och känselsinnet. Med olika sinnesstrategier kan företag bygga 
upp och stärka sitt varumärke och även särskilja sig från konkurrenterna och skapa mervärde för konsumen-
terna. För att kunna stärka sitt varumärke med hjälp av sinnesstrategier måste det finnas tydliga strategier för 
hur varumärket i sig ska kommuniceras. Därför måste varumärkesstrategier utformas med eftertänksamhet och 
grunda sig i företagets varumärkesplattform. Det kan göras med hjälp av Gobés tio budord som beskriver ett 
emotionellt varumärkesbyggande som särskiljer sig från en mer traditionell varumärkesstrategi samtidigt som 

man medvetet utgår ifrån de mänskliga sinnena.  
 

För att lyckas med sinnesmarknadsföring behöver företag definiera vilka strategiska mål man vill uppnå samt 
ta hänsyn till vilka sinnen som är mest lämpliga att stimulera. För att motivera konsumenterna behöver de 
identifiera vilka processprinciper som gäller och slutligen för att skapa värde krävs förståelse för vad det kan 
bli för konsekvenser av en sinnesupplevelse.



24

4. Empiri 
 

Här presenteras den information som samlats in under intervjuerna som bidrar till analys och slutsats. Inled-
ningsvis presenteras byråerna och personerna som deltagit i studien. De genomförda intervjuerna sammanfat-
tas och respondenternas åsikter kring sinnesmarknadsföring presenteras.  
 

4.1 Presentation av respondenterna 

4.1.1 Industri - Mikael Bonnevier 
Industri är en reklambyrå i Linköping med kunder som Saab och IFS. De är i huvudsak en B2B-byrå med 
stort kundfokus och erbjuder allt från rådgivning, konsultation, specialistkunskap samt ren produktion som 
årsredovisningar, trycksaker, intern kommunikation för företag med mera. Mikael Bonnevier har arbetat som 
VD på Industri i två år och har tidigare erfarenheter från Svenska Spel och H&M där han arbetat med allt från 
försäljning och inköp till att vara divisionschef. I och med hans intåg som VD på Industri har byrån skaffat sig 
en ny specialitet där fokus ligger på detaljhandeln. (Bonnevier, 2011)   
 

4.1.2 Gnistra - Anna Albinsson 
Gnistra är en kommunikationsbyrå i Linköping som arbetar med affärsområdena research, branding, koncept 
och kommunikation. De hjälper sina kunder att bygga trovärdiga och attraktiva varumärken bland annat 
genom att arbeta fram varumärkes- och budskapsplattformar, ta fram strategier och planer för kommunika-
tionen samt att genomföra kommunikationsaktiviteter. När det kommer till genomförandet har Gnistra fokus 
på kundens egna kanaler och icke-köpta kanaler, det man brukar kalla PR. Visionen är att vara den nytänkande 
och mest attraktiva kommunikationsbyrån i Östergötland. Anna Albinsson är delägare och en utav grundarna 
till Gnistra. Hon är kundansvarig seniorkonsult och projektledare och har en 15 år lång karriär inom 
kommunikation och PR där hon bland annat varit projektledare på nyhetsbyrån INS (International News 

Service) och varit med och startat upp PR-avdelningar och byråer tidigare. (Gnistra, 2011)  
 

4.1.3. Byråkreativ Reklambyrå - Elna Thorén Dahlstrand 
Byråkreativ Reklambyrå är en nystartad byrå i Norrköping som grundades för cirka ett och ett halvt år sedan 
med målsättning att skapa effektiv visuell kommunikation åt företag och organisationer (Byråkreativ, 2011). 
Från början bestod byrån bara av en person, Elna Thorén Dahlstrand, men i dagsläget har de utökat till tre 
delägare som samarbetar med underleverantörer och frilansare. Byråkreativ Reklambyrå blev nominerade 
i huvudkategorin Årets Marknadsförare till 2010 års Agda Gala tillsammans med de stora byråerna i regio-
nen; Marcus och Leon. Byråkreativ Reklambyrå har på kort tid lyckats skaffa sig både stora och små kunder. 
Thorén Dahlstrand beskriver sig själv som grafisk formgivare, projektledare och marknadschef. Hon har en 
bakgrund som student på utbildningen Grafisk Design och Kommunikation på Linköpings Universitet där hon 

också varit anställd, hon är även aktiv i Marknadsföreningen i Östergötland. (Dahlstrand, 2011)  
 

4.1.4. Anfang - Carina Forster Dejin & John Kyrklund 
Anfang är en reklambyrå i Norrköping som har funnits sedan 1988 då det som Carina Forster Dejin uttrycker 
det “verkligen var klipp och klistra åldern” (Forster Dejin, 2011). Idag är de åtta stycken anställda som jobbar 
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med art direction och kommunikation, copy och olika typer av produktion med allt från annonser, kampanjer 
och logotyper till radioreklam, utställningar och webb. Anfang är en byrå med ledord som personlig, pålitlig 
och påhittig, där de har många varierande kunder, bland dem Upplev Norrköping, Rejmes, SMHI med flera. 
Forster Dejin är VD, projektledare och tekniskt ansvarig på Anfang. John Kyrklund är AD och Projektledare 
där han bland annat tar fram grafiska profiler, kampanjer och designuppdrag i offentliga miljöer. Båda är 
dessutom ägare till Anfang. (Anfang, 2011)  
 
4.1.5. Leon - André Skagervik 
Leon reklambyrå i Norrköping är Östergötlands största reklambyrå med ett 50-tal anställda. De arbetar främst 
inom B2B och säger själva att de är en fullservicebyrå som täcker in hela marknadsföringsbehovet, från det 
traditionella med originalare och Art Directors till kreativa processer, tryckmaterial, 3D-teknik, webb, mobil-
kompetens, strategiutformning med mera. Leon arbetar bland annat med idéer, planering och genomförande 
av kommunikationslösningar och marknadsföringsaktiviteter och vägleder även sina kunder in i morgon-
dagens kommunikation. Några av Leons kunder är Siemens, Bixia och Scania med flera. (Leon, 2011) André 
Skagervik arbetar som projektledare och strateg på Leon med fokus på digitala medier. Skagervik har en 
bakgrund från Stadium där han bland annat var kommunikationsansvarig för webb. (Skagervik, 2011)  
 

4.1.6 Niklas Broweus - Sinnesmarknadsföringsexpert 
Niklas Broweus är konsult och föreläsare inom sinnesmarknadsföring. Han är medförfattare till boken 
”Sinnesmarknadsföring” som 2008 blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok (Sinnesmarknadsföring, 
2011b). Boken kom till som en vidareutveckling av kandidatuppsatsen som han skrev tillsammans med 
Marcus van Dijk på samma ämnesområde (Broweus, 2011).  
 

4.2 Sinnesmarknadsföring i det dagliga arbetet 
På reklambyrån Industri arbetar de med sinnesmarknadsföring mer omedvetet än medvetet (Bonnevier, 2011). 
Bonnevier (2011) säger att de ändå tänker i banor kring sinnesmarknadsföring och att det syns i sättet de 
arbetar på, de har bland annat skapat mässmontrar åt olika kunder med medvetna val kring färger och använd-
ning av rörlig media. Han säger att det gäller att lista ut vad som lockar folk när de går i mässgångarna, vad 
är det som gör att de svänger in i en monter? Vad är det som gör att du fångar konsumentens sinne? Vad ser 
man? Vad hör man? Så trots att ordet sinnesmarknadsföring inte är ett begrepp som används på Industri så 
tänker de delvis i de banorna omedvetet. Arbetet med sinnesmarknadsföring på Industri yttrar sig även när de 
kommunicerar via tryckta medier. Där spelar främst synsinnet in i och med färgval och hur de väljer att arbeta 
med bilder samt vilka signaler det ger. Pappersvalet är viktigt då det knyter an till känseln (Bonnevier, 2011). 
Bonnevier (2011) nämner rea-färgen röd som exempel och säger att en del byråer försöker bryta trenden och 
använder rea-färger i guld, gult eller blått men att det aldrig fungerar lika bra som rött, något han antar beror 

på att den röda färgen är så invand hos konsumenterna att den blir svår att ersätta.  
 

På Leon använder man inte heller ordet sinnesmarknadsföring i sitt arbete utan Skagervik (2011) säger att 
de i sina arbeten och uppdrag alltid strävar efter att skapa upplevelser och en känsla av verkligheten, ofta på 
uppdrag av kunden. På det viset får de tänka i banor kring sinnesmarknadsföring och han menar att trots att 
kunderna inte beställer sinnesstrategier eller sinnesmarknadsföring så finns det en indirekt önskan om det. På 
Leon arbetar de framförallt med det visuella och ljud som finns med i stort sett alla deras produktfall, vanliga 
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utmaningar de ställs inför är att marknadsföra produkter som inte finns på marknaden ännu där de måste tänka 
lite extra kring hur de skapar upplevelser. (Skagervik, 2011) Skagervik (2011) säger att de inte använt sig av 
doft eller smak då de inte haft några kunder med produkter där det har varit relevant. Det stämmer även in på 
Gnistra som säger att de arbetar med att skapa en helhet snarare än att tänka specifikt på att arbeta med olika 
sinnen. (Albinsson, 2011) Albinsson (2011) beskriver att de i sitt arbete med kunden alltid utgår ifrån mål-
gruppen, vad de vill veta, tycka, göra och känna. Hon menar att då de utgår från hur människan fungerar så 
får man med sig sinnena också. På Gnistra jobbar man främst med det skrivna ordet och det visuella även om 
ljud börjar bli allt mer aktuellt i takt med att rörligt material blivit enklare att både producera och publicera på 
webben. De har också märkt att ljudlogotyper blivit vanligare även om det är någonting de själva inte arbetat 
med för kunders räkning. (Albinsson, 2011)  
 

Thorén Dahlstrand (2011) på Byråkreativ Reklambyrå säger däremot att de till viss del arbetar aktivt med sin-
nesmarknadsföring i form av syn och känsel, och då främst med att försöka få kunden att välja ett lite
roligare papper när de ska göra en trycksak för att på så vis förmedla en viss typ av känsla när man tar eller
tittar på den. De säger själva att de är extra bra på trycksaker vilket gör det naturligt att det är där de kan för-
söka övertala kunden att göra saker som både syns och känns. (Thorén Dahlstrand, 2011) Thorén Dahlstrand 
(2011) säger att de försöker smyga in sinnesmarknadsföring i sitt arbete vilket ofta sker genom rekommen-
dationer, till exempel att man inte bör ha plötsliga ljud på hemsidor vilket en del kunder trots allt efterfrågar. 
De har nyligen genomfört en kampanj innehållandes radioreklam där man kombinerat syn och ljud, men hon 
påpekar att det fortfarande är väldigt traditionellt, med syn på ett ställe och ljud på ett annat. Byråkreativ
Reklambyrås sätt att arbeta med sinnesmarknadsföring kan se olika ut från case till case där de får in uppdrag 
och önskemål från kunder med tydliga instruktioner. Hon säger att med en större kund så blir det lättare att 
arbeta med sinnesmarknadsföring då de ofta är mer insatta i vikten av marknadsföring. (Thorén Dahlstrand, 
2011) Sättet de arbetar på är ofta i samarbeten med andra byråer eller frilansare som är bra på exempelvis ljud 
(Thorén Dahlstrand, 2011), vilket är något som även Forster Dejin och Kyrklund (2011) påpekade. På Anfang 
anser de att de alltid använder sig av sinnesmarknadsföring då allt de skapar ska förmedla en känsla och att 
man aktiverar ett sinne även om man bara gör det visuellt. Däremot använder man ljud och känsel allt mer 
och pappersval är något de alltid arbetat mycket med. De har även använt dofter i tryckmaterial tidigare utan 
att specifikt kalla det för sinnesmarknadsföring. (Forster Dejin & Kyrklund, 2011) De säger att de internt på 
byrån tänker kring frågor som hur det ser ut när man besöker dem i deras lokaler och anser att miljön, som 
är en del av varumärket, definitivt är en viktig del av sinnesmarknadsföringen. Sättet de arbetar med sinnes-
marknadsföring på är att försöka sälja in konceptidéer hos de kunder där det passar och visa på exempel från 
andra företag som använt det med framgång. (Forster Dejin & Kyrklund, 2011) Kyrklund (2011) påpekar dock 
att det är svårt att implementera med den typen av kunder de har då många är inom B2B, de uppfattar att det 
är lättare att implementera sinnesmarknadsföring i konsumentreklam. Anfang har inte kommit så långt i 
arbetet med sinnesmarknadsföring som de vill och har därför inte någon utarbetad strategi för hur de tar fram 

sätt att arbeta med sinnesmarknadsföring (Forster Dejin & Kyrklund, 2011).  
 

Både Bonnevier (2011), Thorén Dahlstrand (2011), Albinsson (2011), Forster Dejin och Kyrklund (2011) 
hänvisar till folk som arbetar med butiksinredning eller tar fram butikskoncept. Forster Dejin (2011) säger att 
i och med att det är ett så nytt område att arbeta med så måste man hitta exempel som andra har gjort och på-
pekar att i London så har man jobbat mycket mer aktivt och konkret med sinnesmarknadsföring och att 

Sverige ligger efter i den utvecklingen.  
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4.3 Användning av de fem sinnena 
Bonnevier (2011) menar att det är naturligt att vissa sinnen används mer än andra, då speciellt synen och 
hörseln ofta föredras framför lukt, smak och känsel. Det är däremot inte omöjligt att använda alla fem sinnena 
men då får man vända sig till folk som arbetar professionellt med att ta fram butikskoncept och som arbetar 
med alla fem sinnen. (Bonnevier, 2011) Skagervik (2011) säger att för Leon så är det primärt det visuella och 
ljudet som har varit deras utgångspunkter men att man även experimenterat med ytterligare sinnen, bland 
annat i samband med fysiska mässkoncept. Även på Gnistra är ljudet en utgångspunkt som får allt större 
fokus, det blir allt vanligare att använda sig av ljud, där det framförallt inom rörlig media även blir allt 
billigare (Albinsson, 2011). Albinsson (2011) tycker att ljud kanske främst hör hemma på kundernas hemsidor. 
Thorén Dahlstrand (2011) säger att de gärna skulle arbeta med flera sinnen på Byråkreativ Reklambyrå och 
att anledningen till att de inte kan göra det är att den typen av jobb inte varit aktuella än. Hon påpekar även att 
speciellt doftsinnet och användning av dofter sällan används eller efterfrågas. (Thorén Dahlstrand, 2011)  
 

4.4 Sinnesstrategier i olika upplevelserum 
Bonnevier (2011) tror att sinnesmarknadsföring är användbart på alla ställen där man möter sina konsumenter. 
Det är i butiken, det kan vara på en mässa, i en galleria eller på en vanlig gågata. Han har i och med sin 
bakgrund inom detaljhandeln en del kunskap kring hur man arbetar med sinnesmarknadsföring i butik. Han 
berättar att i butik som upplevelserum arbetar man mycket med ljussättning, där man använder sig av allmän-
belysning och punktbelysning för att framhäva färgerna på kläderna. (Bonnevier, 2011) Bonnevier (2011) ger 
fler exempel på hur man använder ljussättning i olika upplevelserum, bland annat på de nya apotekskedjorna 
där man har valt en typ av ljus som ska framhäva texten som ska läsas vilken ofta är finstilt och innehåller 
mycket information. Även musikvalet spelar roll i en butik och man är ofta väldigt medveten om vad det är 
för struktur på golvet för att skapa en viss typ av känsla i butiken. (Bonnevier, 2011) Bonnevier (2011) nämner 
också att man tidigt bör tänka på utformning av skyltfönstret där man har en ytterst kort stund på sig att fånga 
konsumentens intresse som gör att man tittar, reagerar, stannar upp och går in i butiken. Forster Dejin och 
Kyrklund (2011) håller med om att butiker är de ställen där sinnesmarknadsföring är lämpligast att använda 
och nämner Monki som ett typexempel där de har arbetat effektivt med de bitarna. De nämner även en av 
deras egna kunder, Bomans Butik i Knäppingsborg, som har ett genomarbetat koncept där konsumenten ska 
komma in och känna sig hemma och bli omhändertagen, det är hela deras affärsidé. De förmedlar och skapar 

en känsla som påverkar konsumentens sinnen. (Forster Dejin & Kyrklund, 2011)  
 

Även Skagervik (2011) har en bakgrund från detaljhandeln där han använder Stadium som exempel, men att 
det där handlade mycket om hur man kunde göra en förlängning av butiksupplevelsen. I och med deras hundra-
tals butiker runt om i Norden så har de flesta varit i kontakt med varumärket i den fysiska miljön. Stadium har 
därför arbetat mycket med hur man kan få det fysiska mötet förlängt i digitala forum på webben och på så sätt 
få en känsla av produkten och miljön. I en butik kan man känna på en jacka och höra hur den låter när man har 
den på sig. På webben så har Stadium numera en e-handelsplattform där de arbetar mycket med hur man kan 
skapa en upplevelse för en produkt där också. Bland annat så hade de en höstkampanj som gick ut på att man 
skulle kunna “prova” en jacka på internet och få en känsla av produkten, hur låter det när man tar på sig den, 
hur känns den och hur sitter den på? (Skagervik, 2011) Forster Dejin och Kyrklund (2011) tror däremot att det 
är svårt att använda alla sinnena utanför upplevelserummet för att marknadsföra en produkt, utan att det måste 
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vara i någon form av upplevelserum där saker och ting händer runt omkring själva produkten för att skapa en 

sinnesupplevelse hos konsumenten.  
 

Thorén Dahlstrand (2011) använder hotellkedjor och bemanningsföretag som exempel på upplevelserum där 
man verkligen har användning av sinnesmarknadsföring. Där skulle användningen av viss typ av musik i deras 
reception bidra till att skapa en speciell känsla hos besökarna. (Thorén Dahlstrand, 2011) Thorén Dahlstrand 
(2011) och Bonnevier (2011) tror däremot att det är en utmaning att få sin personal att trivas i upplevelserum-
met och att man måste vara vaksam över hur man använder sinnesmarknadsföring och ger exempel på prov-
smakning i matbutiker där man bör akta sig för att det inte luktar matos. Även Forster Dejin och
Kyrklund (2011) påpekar risken med att använda dofter. De får oftast inte vara för starka, som en del tvål-
butiker där man som allergiker inte ens kan gå i närheten av entrén. De ger ett exempel där Anfang försökte 
använda sinnesmarknadsföring med en av sina kunder, Norrköping City som äger varuhuset Linden i 
Norrköping. De hade som förslag att använda en svag doft av skog som kompletterades med lite fågelkvitter 
för att skapa en behaglig känsla när man går in i varuhuset. Svårigheten i det fallet var att sälja in det och få 
kunden att köpa konceptet. Norrköping City tvekade direkt kring dofter och refererade till parfymavdelningar 
där det doftar väldigt mycket, trots att dofterna Anfang pratade om endast skulle vara som en förnimmelse. 
(Forster Dejin & Kyrklund, 2011) Thorén Dahlstrand (2011) påpekar vikten av att tänka till och vara försiktig 
med användning av sinnesmarknadsföring, att det är viktigt att ha människors olika preferenser i åtanke. Hon 
tror att det är en stor anledning till varför det är så svårt att få företag att våga satsa på sinnesmarknadsföring. 

(Thorén Dahlstrand, 2011)  
 

Albinsson (2011) tror att sinnesmarknadsföring i form av ljud och doft främst kommer till sin rätt när det gäl-
ler butiker, på utställningar och mässor, men att det säkert skulle kunna fungera även på kontor. Hon funderar 
kring hur kommuner kan använda sig av det i det offentliga rummet, hur kan till exempel Linköping kommu-

nicera deras slogan “ Där ideér blir verklighet” genom sinnesmarkadsföring? (Albinsson, 2011)  

4.5 Att stärka ett varumärke med sinnesstrategier 
Skagervik (2011) förklarar att sinnesstrategier kan hjälpa ett varumärke att skapa ett värde för målgruppen 
som i sin tur leder till en relation mellan konsument och företag vilket gör att det blir lättare att nå ut med sitt 
budskap på ett effektivare sätt. Han menar att om man har en bra relation till sin målgrupp och når den på nya 
intressanta sätt så kan det till och med bli så att målgruppen agerar ambassadörer för varumärket, att de skapar 
”snackisar” hos sina vänner och bekanta. Det är något som företag strävar efter med sin kommunikation. 
(Skagervik, 2011) Forster Dejin och Kyrklund (2011) menar att sinnesmarknadsföring stärker ett varumärke 
i och med upplevelsen av varumärket. Förknippar konsumenten ett företag med en bra doft så förhöjs hela 
varumärkets status, det relateras med något trevligt. Om man vänder på det och ser till ett restaurangbesök där 
man måste besöka toaletten; är det inte fräscht så kommer man inte tycka att det är ett fräscht ställe i helhet, 
den doftförnimmelse som man får kommer att associeras negativt med varumärket. (Forster Dejin & Kyrk-

lund, 2011)  
 

Bonnevier (2011) påpekar även synsinnets roll i utformningen av ett företags logotyp som ofta är en viktig 
beståndsdel av ett företags varumärke. Det är av stor vikt att tänka kring hur man ser logotypen, hur syns den 
på avstånd och hur fungerar den i olika färgkombinationer? Det är faktorer som påverkar hur ett varumärke 
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kännetecknas. Han ger exempel på ett misslyckat logotyparbete och nämner Hemtex nya logotyp där man valt 
ett teckensnitt som är väldigt svårt att tyda på vissa avstånd och som i slutändan kan bidra till att varumärket 
försämras snarare än stärks då den tenderar att försvinna bland alla andra varumärken, exempelvis på en 
pelare utanför ett köpcentrum. (Bonnevier, 2011) Ett företag som Bonnevier (2011) anser lyckats bra med att 
stärka sitt varumärke och som arbetar aktivt med sinnesstrategier är H&M. Där har de en hel avdelning som 
arbetar enbart med kommunikation, bland annat ljudsinnet och med val av musik för att uppnå olika sinnes-
stämningar hos sina konsumenter. Är det lite folk i butiken så spelas det en typ av musik och är det mycket 
folk i butiken är det viktigt att inte spela för hög musik då pulsen och trycket redan finns i butiken. 
(Bonnevier, 2011) 
 

Thorén Dahlstrand (2011) tror att sinnesstrategier är användbart när man arbetar med varumärkesbyggande, 
både kortsiktigt och långsiktigt, men att det med långsiktiga mål gynnar varumärket på ett effektivare sätt. 
Kortsiktiga mål lämpar sig bäst vid aktiviteter, på mässor eller events av olika slag (Thorén Dahlstrand, 2011).  
Thorén Dahlstrand (2011) påpekar att arbete med att ta fram ljudlogotyper och signaturdofter ska användas för 
att långsiktigt stärka ett varumärke för att ge effekt. Hon menar att oavsett om det är kortsiktigt eller långsik-
tigt så är det viktigt att det har en koppling till varumärket. Man måste alltid vara medveten om vad man gör 
och varför samt att det bygger på bestämda strategier. (Thorén Dahlstrand, 2011) Thorén Dahlstrand (2011) 
ger ett exempel på en produkt som finns på marknaden idag som går att använda för att attrahera luktsinnet, 
vilket är ett högglossigt doftlack som man kan trycka på sin produkt. Ett företag som testat det är tidningen 
Cap & Design som hade ett nummer som doftade bensin(!) för att skapa en minnesvärd reaktion, till skillnad 
från om den hade doftat jordgubbe, sådana metoder går att använda för att sticka ut ur mängden och stärka ett 

varumärke. (Thorén Dahlstrand, 2011)  
 

4.6 Efterfrågan 
Bonnevier (2011) säger att han får känslan av att sinnesmarknadsföring som begrepp inte är riktigt etablerat 
än, varken i Stockholm eller i Östergötland. Skagervik (2011) tror att det handlar om en mognadsgrad, när 
målgruppen och aktörerna som vill jobba med sinnesstrategier ser effekten av det, då först kommer de att 
börja använda det. Precis som med alla nya tekniker och sätt att kommunicera, så vill man att det ska vara 
mätbart. Han menar att man i början går på känsla, det är lite innovativt och man har ingen siffra att se effekt 
på. Men man vill räkna hem det och veta att det ökar varumärkets byggande på något sätt, så i takt med att vi 
blir bättre på att mäta och ser mer affärsnytta med det så kommer det att växa. Han upplever inte något uttalat 

behov bland Leons kunder att arbeta med alla sinnen. (Skagervik, 2011)  
 

Thorén Dahlstrand (2011) säger samma sak som Skagervik (2011) att det är svårt för företagen att se affärs-
nyttan med sinnesmarknadsföring. Hon förklarar också att det är svårt att få företag att nappa på det då deras 
kunder ofta har bestämt sig för vad man vill ha för byråtjänster i förväg. En anledning till att det är svårt att 
sälja in tror hon beror på att företag, främst de lite mindre, upplever det som läskigt att investera i marknads-
föring som de inte ser nyttan med på en gång. Att kunna se affärsnyttan på lång sikt är något som många har 
svårt för. (Thorén Dahlstrand, 2011) Thorén Dahlstrand (2011) har i sin utbildning hört talas om sinnes-
marknadsföring i form av ljud och bild, däremot inte som ett helhetsbegrepp utan hon kom i kontakt med 
begreppet sinnesmarknadsföring via Broweus när hon arbetade på Innovationskontoret på Linköpings 
Universitet. Hon säger att hon inte märkt av någon större användning av det i byråvärlden och marknads-
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föringsbranschen, att begreppet är något Broweus och hans medarbetare arbetat fram. Hon påpekar att det 
vore nyttigt för branschen att etablera begreppet mer, att de behöver öka medvetenheten och påvisa möjlig-
heterna som sinnesmarknadsföring kan skapa och ge. Hon menar att företagens ekonomi spelar stor roll för 
efterfrågan och att små företag i stor utsträckning inte har råd att satsa på sinnesmarknadsföring. Mellanstora 
företag kan satsa på det om de är tillräckligt insatta, men det är de stora företagen som faktiskt gör det. Hon 
tror att utmaningen ligger i att hitta tillvägagångssätt för att sälja in sinnesmarknadsföring så att det inte blir 
flummigt och att man kan behöva finnas med hos kunden genom hela processen för att hjälpa dem att genom-
föra det. Hon påpekar dock att man måste vara medveten om vilket företag man försöker sälja in sinnes-
strategier till, koncepten måste passa företagen och att det i vissa fall kan vara onödigt att satsa på fler än två 
eller tre sinnen. Hon säger att det inte är omöjligt att sälja in sinnesmarknadsföring och att det kan göras med 

rätt säljteknik från byråns sida. (Thorén Dahlstrand, 2011)  
 

Forster Dejin (2011) tror inte att marknaden är medveten om sinnesmarknadsföring och därför inte efterfrågar 
det i någon stor utsträckning ännu. “Det är ingen av våra kunder som efterfrågar det överhuvudtaget utan det är 
snarare att vi måste plantera det, man måste börja så fröna först, och sen kan det ta ett bra tag innan man kan skörda 
det.” Hon tror att alla företag som har en kundreception eller som erbjuder någon form av mötesplats kan 
använda sig av sinnesmarknadsföring. Anfang har tidigare varit med och designat liknande utrymmen men då 
har det enbart handlat om det visuella, de säger att om de skulle göra ett sådant uppdrag idag skulle de 
förmodligen tänka kring fler sinnesstrategier. (Forster Dejin & Kyrklund 2011) Även Kyrklund (2011) på-
pekar att det är svårt för kunderna att inse affärsnyttan med sinnesmarknadsföring då de ser det hela som en 

rolig grej, inte att man använder det kontinuerligt.  
 

4.7 Rådande trender på marknaden 
Bonnevier (2011) tror att folk i olika åldrar reagerar annorlunda på olika sinnesupplevelser, unga tenderar 
att föredra lite högre musik medan äldre föredrar lite lägre volym. Han tror också att färger sänder ut olika 
signaler till folk i olika åldrar och att man därför måste vara väl medveten om sina val och ta hänsyn till sina 
konsumenter när man använder olika typer av sinnesstrategier. Han säger att förr i tiden var det i framförallt 
klädbutiker vanligt att man delade upp avdelningar efter herr, dam och ungdom men att butiker idag överlag 
börjar andas ungdom. Detta samtidigt som man alltmer slutar prata om åldrar då man idag kan se en 75-åring 

som hakar på dagens rådande trender inom exempelvis mat, kläder och mobiltelefoni. (Bonnevier, 2011)  
 

Bonnevier (2011) tror att dagens 80- och 90-talister kommer ändra normen för hur man kommer att känna för 
olika sinnesuttryck. Han menar att dagens ungdomar är vana vid att aktivera flera sinnen samtidigt, exempel-
vis lyssna till musik och skriva samtidigt. Han tror att ungdomar utvecklar sina sinnen mer än dagens äldre 
generation gjorde när de växte upp och att det är något man måste ta hänsyn till när man arbetar med varu-
märken och kommunikation, man måste hänga med i utvecklingen hos de unga som är den svåra målgruppen 
att träffa. Han nämner Monki som en butik med ett unikt koncept som nischat sig mycket hårdare än många 
andra. De har en smalare målgrupp, använder sig konsekvent av olika färger, har en egen form på stativen och 
har provrum som sticker ut. Där har man verkligen gått fullt ut och nått in i målgruppen. Han berättar att de på 
Industri har sett i undersökningar att ungdomar idag inte är lika lojala mot varumärken längre, att de tenderar 
till att “shoppa runt” mer. Detsamma gäller lojaliteten för arbetsgivare, man jobbar inte kvar om man inte trivs 

och där kan sinnesmarknadsföring spela en avgörande roll. (Bonnevier, 2011) 
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Bonnevier (2011) säger att en av trenderna idag är att föra en dialog med sina konsumenter, till exempel när 
Electrolux gjorde en stor relansering i USA. Electrolux har gått från att ha varit ett ingenjörsstyrt företag där 
man gjorde dammsugare som fungerade bra rent tekniskt, till att börja titta på hur de faktiskt används. När de 
skulle ta fram en ny dammsugarprodukt gick de ut och frågade folket hur de städar hemma, hur stor damm-
sugaren ska vara, hur den ska se ut, är det viktigt hur den ser ut och så vidare. Han menar att det gäller att 
öppna upp, det nya byråsamarbetet idag handlar mycket om att jobba tillsammans med kund. Inte att kunden 
säger “vi vill ha en broschyr” och så gör man en, utan det gäller att förstå vad kunden egentligen säger. Vad är 
den stora frågan? Han nämner även att en tråkig trend som råder i dagens marknadsföringsbransch är att alla 
tittar på varandra vilket resulterar i en likriktad kommunikation. Många försöker efterlikna ICAs reklam-
filmer och alla köpcentrum ser snart likadana ut, liksom alla citykärnor och butikskoncept. “Det blir mycket 
följa John”, som han uttrycker det. Han hoppas att kommande trender istället hittar till individnivå där man 
inte längre vill följa John utan hellre sticka ut ur mängden och våga vara sig själv. Inom butiksbranschen 
skulle detta kunna yttra sig i kortare kollektioner och serier med olika stilar och att hitta nya områden och 
tekniker för hur man kan ställa om i en butik. Det viktiga är dock att hela tiden lyssna till vad konsumenten 
säger och tycker. (Bonnevier, 2011) Idag arbetar många butiker med att flytta om sina varor i butiken, men 
Bonnevier (2011) betonar dock att man måste passa sig för att tro att man kan lura eller manipulera konsu-
menternas sinnen. Det måste göras trovärdigt som exempelvis Monki som gör en butik som passar den typen 

av konsument, med en viss typ av livsstil (Bonnevier, 2011).  
 

Skagervik (2011) menar att i takt med att vi som konsumenter blir mer och mer utsatta för marknadsflöden, 
kommunikation och reklam överlag så ställer det en högre konkurrens på de som är aktiva på marknaden. 
“För att bryta igenom bruset och nå ut till målgruppen måste man arbeta mer med anpassad kommunikation, med 
fokus på just upplevelsen.” Han säger att det handlar om att skapa värde för kunden, att man vill ha antingen en 
upplevelse eller något rationellt, någon nytta med det och säger att här är sinnesmarknadsföring jätteviktigt. 
(Skagervik, 2011) Skagervik (2011) nämner att augmented reality (härefter förstärkt verklighet) är något som 
börjar bli stort inom det digitala området, något som fram tills för några år sedan var mer en häftig effekt men 
som företag nu börjar inse affärsnyttan med. Han nämner även QR-koder som finns på olika tryckta material 
som hålls upp framför till exempel mobilkameran där det på skärmen dyker upp någon form av information. 

(Skagervik, 2011)  
 

Albinsson (2011) menar att dofter är något som blivit väldigt populärt den senaste tiden och tar upp doftljus 
som exempel. En annan trend hon tycker är tydlig är att allt fler vill veta var det man köper kommer ifrån, 
förut talades det om närodlat medan det nu ska vara härodlat. Hon tror att det har med att göra att vi är trötta 
på det som är oäkta och att man nu vill ha det som är riktigt och äkta och gynnar det nära och lokala. 

(Albinsson, 2011)  
 

Forster Dejin och Kyrklund (2011) tror att sinnesmarknadsföring kommer växa och att det idag finns speciella 
byråer och företag som specialiserat sig på att exempelvis ta fram anpassad musik för en livsmedelsbutik som 
påverkar konsumenterna att handla i rätt takt.  

4.8 Framtidsutsikter 
Bonnevier (2011) använder dagens bensinstationer som exempel för sinnesmarknadsföringens utveckling där 
man förr köpte bensin och idag kan inhandla även måltider och andra kioskvaror. Det luktar inte längre bensin 
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eller olja när man går in utan de är fullt medvetna om hur personalen är klädd och hur det luktar, känns och så 
vidare. (Bonnevier, 2011) Bonnevier (2011) tror att det är en utveckling, och i och med att konkurrensen hård-
nar så måste man ta hänsyn till alla saker som på något sätt påverkar. Han säger att man hela tiden drar saker 
till ytterligheter speciellt med att attrahera konsumenternas sinnen. (Bonnevier, 2011) Bonnevier (2011) 
nämner även sinnesmarknadsföring som ett sätt att motverka sinnesuttryck och tar upp butiker som säljer 
tvålar där det luktar så starkt att man knappt kan gå in och att man där arbetar för att minimera lukter istället. 
I framtiden tror han att vi kommer bli tvungna att hantera flera olika saker samtidigt och att frågan kommer bli 
när vi till slut måste stänga av och få lite lugn och ro. Han säger att det i och med den snabba tekniska utveck-
lingen som sker så kommer det parallellt skapa behov av återhämtning och han tror att ur detta finns en stark 

affärsidé, att hitta en motpol till bruset. (Bonnevier, 2011)  
 

Bonnevier (2011) säger att livsmedelsbutiker nyttjar sinnesmarknadsföring mycket där exempelvis ICAs nya 
konceptbutikers fruktavdelning kan liknas vid en djungel där man hör porlande vatten och konsumenten 
nästan kan handplocka bananer från klasar. Han tror att det i framtiden gäller att försöka nischa sig mer, något 
som redan idag syns i USA och England. Han tror även att unga konsumenter kommer kräva mer av maten de 
äter, där de idag har en större medvetenhet kring vad maten innehåller och att det blir högre krav på färskvaror 
och ekologiska produkter. (Bonnevier, 2011) Bonnevier (2011) avslutar med att de som reklambyrå kommer 
att arbeta mer med sinnesmarknadsföring i framtiden, framförallt med visuella sinnesuttryck som 3D och 

rörliga bilder, men även med ljud.  
 

Skagervik (2011) tror att sinnemarknadsföring i första hand kommer att öka i upplevelserummet, inte nödvän-
digtvis bara på de traditionella platserna som mässor och livsmedelsbutiker, utan även på mer temporära event 
och platser runt om i vår vardag, så kallade mobila kommunikationsplatser. Han tror även att den digitala 
sfären kommer öka mycket mer. Antagligen kommer det att dröja innan det kommer gå att stoppa in en doft-
apparat i våra laptops eller iPads, men vi kommer säkerligen kunna jobba vidare med ljud och förstärkt verk-
lighet och kunna känna efter var man är i sin omgivning och på så sätt få en känsla av produkter och det du 
vill kommunicera. (Skagervik, 2011) Skagervik (2011) nämner Visualiseringscentret i Norrköping som ett 
upplevelserum där sinnesuttryck överlag har fått ta en stor plats. Exempelvis via experimentstationer som ett 
virtuellt obduktionsbord, där man själv får känna, röra och flytta och där man får en helt annan närvaro. Han 
avslutar med att ta upp smaker som något som måste vara kopplat till att man har en produkt som är relevant 
för just det sinnet, men att det säkert kommer att experimenteras mycket med det i framtiden. (Skagervik, 

2011)  
 

Albinsson (2011) menar att man inte får tänka att dofter och ljud har ett begränsat användningsområde på så 
sätt att man måste befinna sig på plats. I framtiden så skulle en iPhone till exempel kunna vara kopplad till 
Facebook-places och sända ut en viss doft eller musik när man går förbi en butik. Att skrika ut sitt budskap 
brett fungerar inte längre. Idag är det allt viktigare att skapa en dialog med sina konsumenter där man behöver 
lägga mer resurser på att lyssna. Många företag drar därför ner på stora reklamkampanjer och satsar mer på att 

bygga sitt varumärke via de egna kanalerna. (Albinsson, 2011)  
 

Thorén Dahlstrand (2011) uttrycker ett sug efter att få arbeta mer med sinnesmarknadsföring och hon tror att 
om tio år så kommer det att bli vanligare. Hon tror att butiker som exempelvis H&M om tio år kommer att ha 
en egen signaturdoft och att om man går in på Åhlens så kommer det säkert direkt dofta och låta Åhlens. 
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Hon tror även att man kommer att arbeta med ljud- och doftprofiler på samma sätt som man idag arbetar med 
grafiska profiler. De upplevelserum där sinnesmarknadsföring kan komma att användas mer är i butiker, 
restauranger, hotell och klubbmiljöer. Hon tror att det går att applicera merparten av sinnena på vilket företag 

som helst. (Thorén Dahlstrand, 2011)  
 

Forster Dejin & Kyrklund (2011) tror att sinnesmarknadsföring kommer spela störst roll när det gäller butiker 
och shopping, på ställen där man möter konsumenter överhuvudtaget. Kyrklund (2011) tror att man kommer 
baka in sinnesmarknadsföring alltmer i sin redan befintliga grafiska profil, där man till exempel har en bak-
tanke kring vilka give-aways man som företag har. Forster Dejin (2011) säger att fler kommer medvetande-
göra användningen av sinnesmarknadsföring på ett helt annat sätt än idag. Man kommer att vara tvungen att 
synas på ett annorlunda sätt för att nå igenom bruset vilket man inte gör med den vanliga typen av reklam. 
Man måste hela tiden interagera med konsumenterna, det är det viktiga idag, inte bara envägskommunikation 
utan tvåvägskommunikation och där är Facebook ett användbart verktyg. (Forster Dejin & Kyrklund, 2011)  
 

4.9 Broweus om sinnesmarknadsföring 
Broweus (2011) förklarar att begreppet sinnesmarknadsföring går ut på att man använder alla fem sinnena på 
ett medvetet sätt, att man har en tanke kring hur man kommunicerar med dem på en strategisk nivå. Utgångs-
punkten är att arbeta med alla fem sinnena då det blir en kraftfull sinnesupplevelse men han tycker dock att 
om man arbetar med två eller tre sinnen så kan även det kallas för sinnesmarknadsföring (Broweus, 2011). På 
frågan om vilka sinnen som är svårare att implementera än andra svarar Broweus (2011) att smaksinnet är det 
svåraste att använda i sin marknadsföring, men däremot inte omöjligt. Han berättar om ett företag i Malmö 
som jobbar med att ta fram smakprofiler för företag. “De träffar företag och pratar om deras värderingar och kärn-
värden och utifrån de här nyckelorden så försöker de hitta smaker som på något sätt ska stämma överens med värdering-
arna och varumärket.” Han menar att även om man inte har en produkt som på något sätt smakar naturligt så 
går det att använda smakstrategier, exempelvis genom att bjuda konsumenter i sin butik på något att äta, men 
även på mässor och olika typer av events eller i B2B där man träffar andra företag eller förhandlar med
leverantörer. Detta för att företagen ska kunna uttrycka sig på nya sätt i mötet med konsumenter och andra
företag. Han nämner att det bland annat finns en hotellkedja som har en speciell kaka som de bjuder sina 
gäster på när de checkar in och på så sätt kopplar en smak till sitt varumärke. (Broweus, 2011) Just hotell-
kedjor menar Broweus (2011) är tacksamt som upplevelserum när det kommer till användning av sinnesmark-
nadsföring då de använder sig av många olika sinnen för att skapa en bra atmosfär, till exempel dofter, ljud 
och musik. Broweus (2011) säger att i framförallt USA så finns det flera aktörer som arbetar väldigt fokuserat 
med flera sinnen eftersom hotell är en plats där människor ska vara och trivas, ofta under en längre period. Det 
finns exempel på hotell med konferensanläggningar där de använder olika typer av dofter för att få alla i 

rummet att känna sig piggare. (Broweus, 2011)  
 

Angående användning av sinnesmarknadsföring i det digitala rummet anser han att det är svårt men att det går 
att förbättra upplevelsen på internet och i sociala medier där främst syn och ljuduttryck används. “Om du har 
en webbsida där du säljer kaffe eller choklad så ligger utmaningen i att försöka få konsumenten som besöker sidan att 
associera bilder och texter så att denne kan föreställa sig hur dina produkter skulle lukta eller smaka. Jag tror att man 
måste använda bilder och ord som träffar oss bättre för att vi ska kunna göra den här associationen, att det här kaffet 
smakar si eller så.” Han säger att det är en enorm utmaning men att det samtidigt sker väldigt mycket forskning 
kring vilka typer av ord som påverkar vårt smak- och luktsinne. (Broweus, 2011) Något som Broweus (2011) 
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tycker har gjort det här lite lättare är alla nya läsplattor och smarta mobiltelefoner som finns på marknaden 
idag. Han menar att surfupplevelsen blir lite annorlunda och att det känns som om man kommer närmare 
produkten. “Där har man ju det taktila på en gång, att man får med känselsinnet på ett eller annat sätt.” (Broweus, 

2011)  
 

Lyckas företag med att skapa den rätta upplevelsen på ett hotell eller i en butiksmiljö så kommer det i längden 
att stärka varumärket. Om man som konsument uppskattar en butik, både själva miljön och produkterna, så 
kommer man att vilja komma tillbaka och berätta om det för sina vänner. (Broweus, 2011) Huruvida man ska 
använda sinnesstrategier på ett kort- eller långsiktigt sätt säger Broweus (2011) så här; “För mig är det naturligt 
att varumärket på sikt kan gynnas, men däremot så tror jag att många kanske ser det på fel sätt. De tänker att häftigare 
upplevelser, ljud och dofter är kortsiktigt, men det är inte alls det som är tanken! Och det är fortfarande intressant att 
många tänker på det sättet, jag tycker det visar att det saknas en viss typ av förståelse.” På frågan om hur man tar reda 
på vilka sinnen som ska satsas på långsiktigt så svarar Broweus (2011) att det första steget är att göra en ana-
lys av varumärket, vad står det för? Vilka kärnvärden och värderingar ska man utgå ifrån, vilken musik skulle 
vi kunna använda oss av som speglar varumärkets själ? Vilka konsumenter har vi och vad gillar de? 
För att kunna gå vidare med att skapa sinnesstrategier gäller det för företag att först granska sig själva. 
(Broweus, 2011) Broweus (2011) anser att det ultimata sättet att arbeta med sinnesmarknadsföring på är om 
man kan implementera det i sin grafiska profil, han påpekar att det kommer att ta ganska lång tid innan före-
tagen kommer att arbeta på det viset men att det på sikt är det vettigaste och mest rimliga sättet att göra det på. 
(Broweus, 2011) På frågan om sinnesmarknadsföring är implementerbart inom B2B svarar Broweus (2011) att 
det är användbart där med förklaringen att där det görs affärer mellan företag så handlar det i grund och botten 
om att komma överens med andra personer. Det vill säga att där, precis som i andra upplevelserum, så handlar 

det om att skapa en bra upplevelse för alla inblandade. (Broweus, 2011)  
 

Broweus (2011) säger att det inte finns några direkta företag eller byråer i Sverige som arbetar med alla fem 
sinnen på samma strategiska sätt som man gör i andra länder, där främst USA och England ligger i framkant 
men även Tyskland och Holland är duktiga på det. Han tror att anledningen till att Sverige har hamnat på 
efterkälke är att det är ett relativt litet land där konkurrensen inte är lika hård som i andra länder. Han tror 
också att det kan bero på att det inte finns så många företag som vågar göra något extra eller sticka ut speciellt 

mycket. (Broweus, 2011)  
 

I framtiden tror Broweus (2011) att företag kommer tycka att det är mer självklart att man måste skapa en 
bättre upplevelse med hjälp av sinnesmarknadsföring, att det kommer att finnas en mycket tydligare med-
vetenhet kring det. Där man istället för att försöka göra saker i efterhand kommer tänka till i förväg, att man 
redan vid etableringen av ett varumärke kommer att tänka mer kring hur man ska låta, dofta och kännas, till 
och med om man ska ha en egen smak. (Broweus, 2011) Broweus (2011) tror att sinnesmarknadsföring kom-
mer bli allt vanligare i olika typer av konferensanläggningar och på kontor med anledning av att personalen 
som arbetar där ska må bra, trivas, vara produktiva med mera. Han tror också att sinnesmarknadsföring går 
att utveckla framförallt på mässor och olika typer av events där man vill sticka ut och synas med sitt företag. 
(Broweus, 2011) Broweus (2011) nämner också utformningen av produkter och produktförpackningar som ett 
område där sinnesmarknadsföring kommer bli mer användbart, hur man kan skapa en produkt som exempelvis 
både känns och låter bra för att redan vid uppackningen av en produkt skapa en upplevelse hos konsumenten. 

(Broweus, 2011)  
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Broweus (2011) tycker att det känns som att förståelsen för sinnesmarknadsföring ökar mer och att fler har 
hört talas om begreppet eller åtminstone känner till idéerna runt det. Mycket hänger fortfarande på att träffa 
rätt person på företaget, och om den personen sedan har förståelse för sinnesmarknadsföring så har man 

kommit en bit på vägen. (Broweus, 2011) 
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5. Analys  
 

I det här kapitlet analyseras kopplingen mellan empirin och den givna referensramen i teorikapitlet. Analysen 
ämnar besvara de preciserade frågeställningarna.  
 

5.1 Att använda sinnesmarknadsföring 
Nedan besvaras de preciserade frågeställningarna som rör hur sinnesmarknadsföring används i praktiken för 
att skapa upplevelser hos konsumenterna och stärka varumärken. 

• Arbetar byråerna med sinnesmarknadsföring i sitt dagliga arbete? Om inte, vad finns det för anled-

ningar till att man inte lägger fokus på det?

• Är det några sinnen som används oftare än andra, vad beror det på? 

• Hur implementerar man sinnesstrategier i olika upplevelserum och hur påverkar det 
konsumenterna? 

• Hur bidrar sinnesstrategier till att stärka ett företags varumärke? 

5.1.1 Sinnesmarknadsföring i det dagliga arbetet 
Anfang och Byråkreativ Reklambyrå är de enda byråerna som säger att de arbetar medvetet med sinnes-
marknadsföring i sitt dagliga arbete. De medvetna valen kretsar främst kring synsinnet vilket faller sig 
naturligt då synsinnet är människans mest framträdande sinne. (se 3.1.1) Synsinnet används i utformningen 
av framförallt tryckta medier, färg- och bildval samt kring val av papper där även känselsinnet får utrymme. 
De resterande byråerna använder sinnesmarknadsföring mer omedvetet, men medger att de ändå tänker kring 
det i sitt sätt att arbeta och som yttrar sig på olika sätt, exempelvis på Industri tänker de mycket kring sinnes-
marknadsföring bland annat i utformning av mässkampanjer. Leon och Gnistra försöker skapa upplevelser och 
en helhet kring allt de arbetar med där de mer eller mindre är tvungna att tänka kring frågor som rör sinnes-
marknadsföring. Alla byråerna använder även ljudsinnet alltmer och det kan exempelvis röra sig om ljud på 
hemsidor. Det är däremot inte en enda av de intervjuade byråerna som använder alla fem sinnena i sin 
marknadsföring. (syntes av 4.2 & 4.3) Hulten et. al och Broweus uttrycker dock att utgångspunkten är att 
använda alla fem sinnen på ett medvetet sätt, men Broweus medger att om man arbetar med två eller tre 
sinnen kan även det räknas som sinnesmarknadsföring, det måste däremot ske på en strategisk nivå för att 

kunna kallas för sinnesmarknadsföring (syntes av 1.1 & 4.9).  
 

Precis som både Hultén et al., Schmitt och Simonson och även Lindstrom säger så tillhör sinnesmarknads-fö-
ring en del av marknadsföringen som är relativt outforskad och att reklambranschen lägger störst fokus på det 
visuella. Enligt Schmitt och Simonson är en av anledningarna till det att marknadsförare glömt bort vad som 
ger konsumenterna värde. (se.1.2) Däremot säger byråerna själva att den främsta anledningen till att inte alla 
fem sinnen används fullt ut är att kunder saknas för den typen av jobb vilket gör att den typen av jobb heller 
inte har varit aktuella (se 4.6). Sinnesmarknadsföring är enligt Hultén et al. dock något som går att applicera 
på alla typer av varumärken och företag då det kan hjälpa till att skapa en varumärkesimage som relateras till 
konsumenternas personlighet, identitet och livsstil (se 3.3). En annan anledning är att både byråerna och Bro-
weus anser att sinnesmarknadsföring som begrepp inte är fullt etablerat på den svenska marknaden än. 
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Det försvårar för byråerna att arbeta med och sälja in det då kunderna och knappt byråerna själva vet vad 
det innebär. Anfang var den enda byrån som sa att de börjat tänka och prata mycket kring begreppet sinnes-
marknadsföring internt på företaget (se 4.2). Byråerna är däremot överens om att det är svårt att använda alla 
fem sinnena i sin marknadsföring (syntes av 4.2, 4.3 & 4.9). Broweus tycker däremot att det är självklart att 
använda alla fem sinnen och menar att det inte behöver vara svårt, det gäller bara att vara medveten om hur 
man kommunicerar med dem (se 4.9). Anfang, Byråkreativ Reklambyrå, Gnistra och Industri hänvisar till 
specialister inom området och samarbeten med utomstående byråer när det kommer till att implementera sin-

nesmarknadsföring (se 4.2).  
 

5.1.2 Sinnesstrategier i olika upplevelserum 
Mossberg anser att det är viktigt för företag att vara medvetna om hur de fem sinnena används i upplevelse-
rummet för att skapa upplevelser hos konsumenten (se 3.2.1). Men med anledning av att sinnesmarknads-
föring inte används fullt ut och är ett etablerat begrepp i branschen så har byråerna inte några utarbetade 
strategier för hur sinnesmarknadsföring implementeras i olika upplevelserum än. Det framkom däremot under 
intervjuerna att det finns mycket kunskap och argument för hur man kan och bör arbeta med sinnesstrategier 
i upplevelserum. Enligt Bonnevier så måste man speciellt inom detaljhandeln arbeta med ljussättning, färger, 
musik och ytstruktur på golv men även tänka på omgivningen och utformningen av skyltfönster, där allt är av 
stor vikt för att locka in och få konsumenterna att stanna längre i butiken (se 4.4). Forster Dejin och Kyrklund 
säger att syftet är att skapa koncept där allting tillsammans bidrar till att skapa en känsla och upplevelse hos 
konsumenten (se 4.4). Mossberg är av samma åsikt och menar att företag medvetet måste utforma och styra de 
olika faktorerna i upplevelserummet för att nå konsumenterna och skapa positiva upplevelser (3.2.1). Hulten 
et al. och Broweus menar att om man använder sinnesmarknadsföring och beskriver tillvägagångssätt för hur 
man kan förmedla företagets identitet och budskap underlättar det för att skapa en helhet av ett varumärke och 
dess produkter eller tjänster. Konceptbutiker är ett utmärkt exempel på det, något som Forster Dejin och 

Kyrklund ansåg att deras kund Bomans Butik lyckats med. (syntes av 1.1 & 4.4)  
 

Ett upplevelserum som nämndes upprepade gånger var hotellkedjor. Broweus anser att det i detta upplevelse-
rum är tacksamt att använda sig av fler sinnesstrategier som syn, ljud, och doft, där dofter kan användas för att 
pigga upp folk i exempelvis konferensrum. Han gav även exempel på att det inte behöver vara så avancerat 
att implementera smaksinnet i upplevelserum och menar att även om man inte har en produkt som på något 
sätt smakar naturligt så går det att använda smakstrategier genom att till exempel bjuda gästerna på kaffe eller 
något så simpelt som en kaka. Vill man ta det steget längre så går det att ta fram en specifik smak som repre-
senterar varumärket. (se 4.9) Just smaksinnet var det som byråerna upplevde som svårast, till exempel så tror 
Skagervik att smaksinnet måste kopplas till en produkt som är relevant för just det sinnet (se 4.8). Detta är 
enligt Hultén et al. vanligt att tro i marknadsföringsbranschen, men menar att det finns goda förutsättningar för 
företag även i andra branscher att använda smaksinnet (se 3.2.4). Broweus påpekade, som tidigare nämnts, att 
det inte behöver vara svårt utan det viktiga är att det ska finnas en tanke bakom och knytas an till varumärket 

(se 4.9).  
 

Skagervik och Broweus var de enda som ansåg internet vara ett upplevelserum där sinnesmarknadsföring 
effektivt kunde nyttjas (syntes av 4.4 & 4.9). Broweus klargjorde att det kan vara en utmaning jämfört med det 
fysiska upplevelserummet men absolut inte omöjligt. Båda två menade att internet går att använda för att 
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attrahera alla sinnen där främst syn och ljud används för att skapa upplevelser hos användaren. Broweus 
säger att med rätt ord och bildval kan även lukt och smaksinnet aktiveras. I och med det ökande användandet 
av smarta mobiltelefoner och läsplattor aktiveras även känselsinnet mer eller mindre automatiskt. (se 4.9) 
Kyrklund upplever det svårare att implementera sinnesmarknadsföring hos kunder som är inom B2B, att det är 
lättare i konsumentreklam. Broweus ser ingen skillnad utan uttrycker att det i grund och botten handlar om att 

skapa en bra upplevelse för alla inblandade. (syntes av 4.2 & 4.9)  
 

Mossberg påpekar att människor inte bara påverkas psykiskt av alla sinnesuttryck i upplevelserummet utan 
även fysiskt och nämner att för hög musik kan skapa huvudvärk och att för hög eller låg temperatur får oss att 
svettas eller frysa (se 3.2.1). Albinsson tycker att dofter och ljud med fördel kan användas i upplevelserummet, 
en åsikt som stämmer överens med Hultén et al. då ljus och dofter har en tendens att påverka atmosfären i ett 
upplevelserum (syntes av 3.1.2, 3.1.3 & 4.4). Thorén Dahlstrand, Bonnevier, Forster Dejin och Kyrklund på-
pekar dock att man bör akta sig för hur man använder olika sinnesstrategier i upplevelserum, att hänsyn måste 
tas till människors olika preferenser där exempelvis användning av starka dofter kan vara känsligt och påverka 
konsumenternas uppfattning av företaget och varumärket negativt (se 4.4). För att undvika att sinnes-
marknadsföring används på fel sätt är det viktigt att ha strategiska mål, därför kan det underlätta arbetet om 
man ställer sig frågorna som Gobé tipsar om där en av de mest kritiska frågorna att ställa sig är; hur mycket är 
för mycket? Det är även viktigt ta hänsyn till vilket sinne som är mest lämpligt att stimulera och förstå hur de 

påverkar konsumenterna. (se 3.3.3)  
 

5.1.3 Att stärka ett varumärke med sinnesstrategier 
För att ett varumärke ska överleva på marknaden är det enligt Dahlbom och Allergren viktigt att det är äkta 
och bygger på en identitet och Hultén et al. ser sinnesmarknadsföring som ett verktyg till att skapa en starkare 
varumärkesimage (syntes av 3.2 & 3.3.1). Men för att lyckas använda sinnesstrategier på ett effektivt sätt 
krävs det att företagen granskar sig själva, sina kärnvärden och sina värderingar innan de sätter igång med sin-
nesmarknadsföring. Broweus menar att många marknadsförare och företag saknar en förståelse bakom sinnes-
marknadsföring för att se hur ett varumärke kan stärkas med framförallt långsiktiga mål (se 4.9). Det viktiga 
är att sinnesstrategierna bygger på en gedigen och genomtänkt varumärkesplattform. Att använda sinnes-
marknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke bidrar till att man särskiljer sig och når sina kunder på ett 
djupare plan. (syntes av 3.2.1 & 3.3.1) 
 

Broweus menar att långsiktiga sinnesstrategier gynnar ett varumärke mer effektivt och bland annat leder till 
att det blir lättare att särskilja sig, något som Thorén Dahlstrand också håller med om. Det kan handla om att 
ta fram ljudlogotyper och signaturdofter som ska förknippas med ett specifikt varumärke och där kopplingar 
måste finnas mellan val av strategi och varumärkets identitet och image. (syntes av 4.5 & 4.9) Thorén 
Dahlstrand säger även att sinnesstrategier kan användas på produkter, exempelvis med en speciell doft, som 

skapar en minnesvärd reaktion hos konsumenten och på så sätt stärker ett varumärke (se 4.5).  
 

Skagervik anser att användning av sinnesstrategier bidrar till att stärka ett varumärke och skapa mervärde för 
konsumenterna vilket i sin tur stärker relationen mellan konsument och företag. Han menar att företag strävar 
efter att få sina konsumenter att agera ambassadörer för varumärket genom att föra det vidare till vänner och 
bekanta. (se 4.5) Det är bland annat det som Kotler et al. anser är styrkan i ett varumärke, att få kunden att 
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föredra varumärket (se 3.2.1). För att uppnå det kan Gobés tio budord användas för att vägleda arbetet med 
att ta fram sinnesstrategier där fokus ligger på att skapa en djupare och hållbarare relation mellan företag och 

konsument (se 3.3.1).  
 

Forster Dejin och Kyrklund säger att sinnesmarknadsföring stärker eller försvagar varumärket beroende på 
upplevelsen av det. Gobé anser att det är de emotionella aspekterna som avgör vad konsumenten i slutändan 
väljer där bland annat tidigare erfarenheter och upplevelser av ett varumärke spelar stor roll för konsumentens 
val. (se 4.5 & 3.3) Detta stämmer överens med det Forster Dejin och Kyrklund säger, att uppskattar inte kun-
den miljön och servicen i upplevelserummet så kommer det att associeras negativt ihop med varumärket och 

tvärtom (se 4.5).  
 

5.2 Möjligheter, risker och framtidsutsikter 
Nedan besvaras de preciserade frågeställningarna som rör sinnesmarknadsföringens efterfrågan, möjligheter, 

risker och framtidsutsiker.  

• Hur ser efterfrågan för sinnesmarknadsföring ut?

• Vilka tendenser och trender finns på marknaden? 

• Hur kan sinnesmarknadsföring utvecklas och komma att användas i framtiden?  

5.2.1 Efterfrågan 
Trots att det finns undersökningar som visar hur användning av de fem sinnena påverkar konsumenternas 
beteende och därmed borde ses som ett mer självklart val till att stärka sitt varumärke är det ingen av byråerna 
som upplever att det finns någon direkt efterfrågan på sinnesmarknadsföring. De tror att det bland annat beror 
på att just begreppet “sinnesmarknadsföring” inte är etablerat än, varken i byråvärlden eller bland deras 
kunder. (syntes av 1.2 & 4.6) Thorén Dahlstrand uttrycker att begreppet har arbetats fram av Broweus och 
hans medarbetare (se 4.6). En annan viktig anledning till att företag inte efterfrågar sinnesmarknadsföring är 
att de inte kan se affärsnyttan med det, att många företag ser det som ett roligt inslag och inte som något som 
ska användas kontinuerligt. Detta är något som både Skagervik, Thorén Dahlstrand och Kyrklund anser, att 
det handlar om en mognadsgrad och att det är först när man ser effekten av det som företagen kommer våga 
satsa på det. (se 4.6) Thorén Dahlstrand tror även att ekonomin spelar in vilket gör det lättare för större företag 
med mer pengar att satsa på det, samt att det kan vara svårt för en byrå att få sina kunder att nappa på det då 
många bestämt sig för vad de vill ha redan innan de kontaktar en byrå, att det då gäller att som byrå försöka 
sälja in det rätt istället (se 4.6). Broweus håller med byråerna om att begreppet inte är etablerat i Sverige till 
skillnad från i en del andra länder, men tror att det beror på att Sverige är ett ganska litet land utan en till-
räckligt hård konkurrens. Han tror även att det kan bero på att det inte finns så många företag som vågar göra 
något extra eller sticka ut här. (se 4.9) Trots den i princip obefintliga efterfrågan så anser alla byråer att sinnes-

marknadsföring går att implementera i alla typer av upplevelserum (syntes av 4.6, 4.4 & 4.8).  
 

5.2.2 Rådande trender på marknaden 
Gobé menar att konsumenter förväntar sig att företag och dess varumärken ska förstå sig på deras behov (se 
3.3.1). Bonnevier säger att folk i olika åldrar tenderar att reagera annorlunda på olika sinnesupplevelser, där 
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exempelvis unga ofta föredrar högre musik än äldre och har en vana att aktivera fler sinnen samtidigt till 
skillnad från dagens äldre generation. Detta kan liknas vid exemplet om att kvinnor tenderar att spendera mer 
pengar i en butik med bakgrundsmusik medan män föredrar förgrundsmusik, sinnesmarknadsföring kan alltså 
påverka män och kvinnor olika. (se 4.7 & 3.1.2) En annan tendens som Industri uppmärksammat är att 
dagens unga inte är lika lojala mot varumärken längre (gäller även arbetsgivare). Detta är något som företag 
och marknadsförare måste vara medvetna om och ta hänsyn till i utformning av sinnesstrategier i sin kommu-
nikation. I och med att lojaliteten minskar så blir det extra viktigt att försöka hitta nya vägar till konsumenterna, 
där det enligt Gobé kan vara de emotionella aspekterna som i slutändan avgör vad konsumenterna väljer. 
Bonnevier säger också att en tråkig trend och problemet i marknadsföringsbranschen är att många ser till vad 
andra gör och försöker efterlikna det. Han hoppas att trenden går till att bli mer individualistisk, att företag 
och konsumenter vill sticka ut mer ur mängden. Där kan Gobés tio budord om emotionellt varumärkes-

byggande komma till användning för att särskilja sig från det traditionella. (syntes av 4.7 & 3.3)  
 

En viktig trend som råder idag är att föra en dialog med sina konsumenter likväl som byråerna måste föra en 
dialog med sina kunder, det gäller att lyssna till vad konsumenterna och kunderna egentligen vill ha. Man 
bör passa sig för att försöka lura eller manipulera konsumenternas sinnen då det ofta genomskådas, utan allt 
ska göras på ett trovärdigt sätt, något även Gobé nämner i sina tio budord. (se 3.3.2 & 4.7) Skagervik säger 
att man måste erbjuda mer kundvärde genom att skapa upplevelser då konkurrensen är hård och mediabruset 
ökar, vilket görs med en mer anpassad kommunikation. Exempel på trender där man skapar nya upplevelser 
är i den digitala världen i och med förstärkt verklighet och de alltmer förekommande QR-koderna som tvingar 
konsumenterna att vara delaktiga och interagera på ett annorlunda sätt. (se 4.7) Allmänna trender som råder 
idag är enligt Albinsson att dofter i form av doftljus blir allt vanligare och att medvetenheten kring mat blir 
allt större. Idag talas det till och med om härodlat istället för närodlat där konsumenten efterfrågar det som är 
äkta. (se 4.7) Även Bonnevier påpekar att dagens konsumenter ställer högre krav på färskvaror och ekologiska 

produkter (se 4.7).  
 

5.2.3 Framtidsutsikter 
Alla byråer är eniga om att sinnesmarknadsföring kommer bli vanligare i framtiden och att det kommer vara 
applicerbart på i stort sett vilket företag som helst (se 4.8). Thorén Dahlstrand tror att det kommer vara själv-
klart för företag att ha en egen signaturdoft eller signaturmusik (se 4.8). En intressant aspekt är att sinnes-
marknadsföring även är användbart för att motverka eller dämpa antalet sinnesuttryck, något både 
Thorén Dahlstrand och Bonnevier tar upp, exempelvis genom att minimera starka lukter eller höga ljud 
(syntes av 3.1.2, 4.2 & 4.8). Bonnevier tror att i och med framtidens ökade mediabrus och reklamintryck så 

kommer affärsidéer uppstå där det gäller att skapa en motpol till bruset, en strävan efter lugn och ro (se 4.8).  
 

Byråerna säger att de i framtiden kommer arbeta mer aktivt med sinnesmarknadsföring, Bonnevier säger dock 
att användningen av visuella sinnesuttryck och ljud fortfarande kommer ta störst plats men inom nya områden 
som 3D och rörlig media (se 4.8). Skagervik ser en ökning av sinnesmarknadsföring i upplevelserum som inte 
enbart behöver vara de traditionella som butiker och mässor utan även mobila kommunikationsplatser samt 
i den digitala sfären (se 4.8). Thorén Dahlstrand och Broweus är de enda som nämner själva produkten eller 
förpackningen där det är effektivt att använda sinnesmarknadsföring, att man redan i det stadiet bör 
fundera kring vad som tilltalar målgruppen för att skapa en upplevelse (se 4.5 & 4.9). Albinsson varnar för att 
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begränsa sitt tankesätt till hur exempelvis dofter och ljud kan användas och menar att man måste våga tänka i 
nya banor. Precis som den rådande trenden är idag där man måste föra en dialog med sina konsumenter så 
menar Albinsson att man i framtiden inte kan skrika ut sitt budskap på samma sätt som många gör idag. 
(syntes av 3.3.1 & 4.8) Thorén Dahlstrand, Forster Dejin, Kyrklund och Broweus tror att företag och byråer 
kommer baka in sinnesmarknadsföring i redan befintliga grafiska profiler där strategier för vart och ett av 
sinnena ingår. Detta då framtiden kommer kräva att man syns på annorlunda sätt samtidigt som medveten-

heten kring sinnesmarknadsföring ökat. (syntes av 4.8 & 4.9)  
 

Några som byråerna kan lära sig av är en del livsmedelsbutiker som idag ligger ett steg före när det gäller att 
nyttja sinnesmarknadsföring. Bonnevier tror att det är en utveckling som kommer spridas till andra upplevelse-
rum där det gäller att hitta sin nisch i och med att konkurrensen hårdnar, att man hela tiden drar saker till 

ytterligheter speciellt med att attrahera konsumenternas sinnen (se 4.8). 
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6. Avslutning  
 
I avslutningskapitlet definieras de viktigaste slutsatserna utifrån analyskapitlet jämfört med de övergripande 
frågeställningarna som den här studien har ämnat svara på. De övergripande frågeställningarna besvaras 

och diskussion kring studien görs. Slutligen ges vår personliga reflektion och förslag på vidare studier.   
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med den här studien har varit att utreda hur man på reklambyråer strategiskt tänker och praktiskt 
använder sig av syn, hörsel, lukt, smak och känsel i sitt marknadsföringsarbete samt undersöka vilka möjlig-
heter och risker som finns med sinnesmarknadsföring. Genom litteraturstudier och genomförande av intervjuer 
med reklambyråer har information samlats in, sammanställts och analyserats för att besvara de övergripande 

frågeställningarna.  
 
6.1.1 Skapa upplevelser och stärka varumärken  

•	 Hur kan sinnesmarknadsföring skapa upplevelser hos konsumenter och stärka ett varumärke?  

Två av byråerna säger uttryckligen att de arbetar medvetet med sinnesmarknadsföring i sitt dagliga arbete, 
men i analysen framgår att alla byråerna gör det omedvetet på något plan, även om det främst kretsar kring 
syn- och ljudsinnet. Detta tyder på att begreppet är såpass nytt i Sverige att det inte hunnit etableras i bran-
schen. För att räknas som sinnesmarknadsföring måste det ske på en strategisk nivå på en byrå eller på ett 

företag, där syftet är att skapa koncept som bidrar till att skapa en känsla och upplevelse hos konsumenten.  
 

Sinnesmarknadsföring är implementerbart i olika upplevelserum som butiker, hotell, receptioner och på mäss-
sor men även i den digitala sfären och på specifika produkter. Med hjälp av sinnesstrategier för syn, ljud, lukt, 
smak och känsel kan sinnesuttryck användas i upplevelserummet med syfte att skapa sinnesupplevelser hos 
konsumenten. Sinnesstrategier och sinnesuttryck måste knytas an till varumärket för att få ultimat effekt där 
medvetenhet kring hur de påverkar konsumenten både psykiskt och fysiskt måste finnas, något som gäller för 
sinnesmarknadsföring både inom B2B och i konsumentbranschen. Utmaningen med att implementera sinnes-
marknadsföring är att hänsyn bör tas till människors olika preferenser där unika sinnesupplevelser hos 
individen påverkar uppfattningen av företaget och varumärket. Även tidigare erfarenheter och upplevelser av 

ett varumärke har stor påverkan för hur konsumenten i slutändan väljer.  
 

Användning av sinnesstrategier bidrar till att stärka varumärket, skapa mervärde hos konsumenten och stärker 
samtidigt relationen mellan konsument och företag. Ett långsiktigt arbete med sinnesstrategier kan gynna ett 
varumärke och bidra till att det särskiljs, där den emotionella kopplingen avgör vad konsumenten i slutändan 
väljer. För att skapa effektiva sinnesstrategier krävs det att företagen granskar sig själva, sina kärnvärden och 

värderingar för att lyckas med sinnesmarknadsföring på bästa sätt.  
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6.2.1 Möjligheter och risker 

•	 Vilka möjligheter samt risker finns det med sinnesmarknadsföring?  

Används sinnesmarknadsföring på rätt sätt är det implementerbart på alla typer av varumärken och företag. 
Det gäller att lära känna sin målgrupp, vet man hur exempelvis ungdomar och äldre samt män och kvinnor 
reagerar olika på sinnesuttryck underlättar det utformningen av kommunikationen gentemot dem. Genom att 
använda strategier för emotionellt varumärkesbyggande kan sinnesmarknadsföring få ett företag eller varu-
märke att sticka ut ur mängden, vilket är ett måste då dagens konsumenter inte är lika lojala mot varumärken. 
För att lyckas stärka relationen mellan företag och konsument måste en dialog föras mellan båda parter där 

företagen lyssnar till vad konsumenterna egentligen vill ha.  
 

Sinnesmarknadsföring kan erbjuda en mer anpassad kommunikation vilket behövs då konkurrensen hårdnar 
och mediabruset ökar. Exempel på hur nya upplevelser kan skapas i den digitala världen är med förstärkt verk-
lighet och de alltmer förekommande QR-koderna som tvingar konsumenterna att vara delaktiga och interagera 
på ett annorlunda sätt. Sinnesmarknadsföring är även användbart för att motverka eller dämpa antalet sinnes-
uttryck exempelvis genom att minimera starka lukter eller höga ljud. I och med framtidens ökade mediabrus 

och reklamintryck så kan sinnesmarknadsföring skapa en motpol till bruset.  
 

I takt med att medvetenheten kring sinnesmarknadsföring ökar kommer även byråer och företag att arbeta mer 
aktivt med det. Troligtvis kommer det ske en ökning av sinnesmarknadsföring i upplevelserummet, i den 
digitala sfären och kring specifika produkter, där företag har utarbetade sinnesstrategier som en naturlig del i 

sin varumärkesstrategi.  
 

Den största utmaningen med sinnesmarknadsföring är i nuläget att begreppet inte är riktigt etablerat vilket 
leder till att det inte finns en direkt efterfrågan på det. De företag som hört talas om begreppet har ofta svårt 
att se affärsnyttan med det, många ser det som ett roligt inslag och inte något som ska användas kontinuerligt. 
Om byråer och marknadsförare inte kan sälja in sinnesmarknadsföring så att företagen inser affärsnyttan med 
det så kommer de heller inte att satsa på det. Det gäller att försöka hitta nya vägar och tillvägagångssätt och 

inse möjligheterna med sinnesmarknadsföring.   
 

Risken med sinnesmarknadsföring är att om det används på fel sätt så kan det, istället för att stärka ett varu-
märke och skapa mervärde, försämra ett varumärkes eller företags anseende. Här spelar individens personliga 
preferenser in igen, uppskattas inte miljön och servicen i upplevelserummet så kan det associeras negativt 
ihop med varumärket. En anledning till att sinnesmarknadsföring används fel är att förståelsen bakom hur det 
bör användas långsiktigt för att stärka ett varumärke saknas hos många marknadsförare och företag idag. Ett 
annat exempel är att man måste vara försiktig med att tro att det går att lura eller manipulera konsumenternas 
sinnen då det ofta genomskådas, det måste genomföras på ett trovärdigt sätt för att gå hem hos konsumen-

terna.  



44

6.2 Diskussion och reflektion 
Att sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp och fenomen märktes snabbt under intervjuerna med 
respondenterna. Det var en märkbar skillnad i den kunskap varje person hade på området och uppfattningen 
om vad det innebär skilde sig åt beroende på vem man frågade. Överlag pratade byråerna om känslor och 
upplevelser och det verkade som att känselsinnet ofta tolkades som att skapa en känsla kring en produkt el-
ler kampanj snarare än att faktiskt ta på det, taktilt. Detta påvisar att kunskapen kring hur man tolkar sinnes-
marknadsföring är olika. Att sinnesmarknadsföring är någonting som är på uppgång var ändå påtagligt då 
byråerna idag kände till det betydligt mer jämfört med för några år sedan. Det är däremot långt ifrån att vara 
en naturlig del av arbetet på reklambyråerna i Norrköping och Linköping. Vi är förvånade över hur pass lite 
byråerna överlag arbetade med sinnesmarknadsföring. Även om många ansåg att de gjorde det så används 
främst de traditionella sinnena som syn- och ljudsinnet. Att erbjuda sinnesmarknadsföring som reklam- eller 
kommunikationsbyrå är för oss efter den här studien självklart och vi hoppas att det här arbetet kan bidra med 

insikt och inspiration till de deltagande byråerna och marknadsföringsbranschen överlag.  
 

De byråer som faktiskt sa att de använde sinnesmarknadsföring påstod att de saknade kunder där det var 
implementerbart, och i ett fall hade man försökt implementera det med kund men utan framgång. Allt detta 
visar på hur svårt det kan vara att genomföra. Så länge medvetenheten saknas blir det en ond cirkel där byrå-
erna inte kan arbeta med sinnesmarknadsföring för att kunderna inte efterfrågar det vilket leder till att 
byråerna inte erbjuder det. Vi är medvetna om att begreppet är nytt och kan uppfattas som lite flummigt där 
framförallt affärsnyttan är svår att se, men då gäller det att veta hur man ska sälja in det, något som vi anser 
borde vara reklambyråers specialitet. I studien framgår att en av anledningarna till att sinnesmarknadsföring 
inte är så stort i Sverige är för att konkurrensen här inte är lika hård som i andra länder där sinnesmarknads-
föring är mer etablerat. Vi har funderat kring detta och undrar om det verkligen stämmer, eller om företag här 
bara konkurrerar på ett annorlunda sätt. Ett exempel är att det finns ett stort antal frisörsalonger i Norrköping 
vilket innebär en hård konkurrens, men istället för att särskilja sig genom att erbjuda något utöver det vanliga 

(massage, hudvård med mera) så konkurrerar de med priset.  
 

Vi uppmärksammade även att i stort sett alla respondenter nämnde butiken som det upplevelserum där sinnes-
marknadsföring kan implementeras men att de efter lite betänketid kom att tänka på fler ställen. Det kan bero 
på att butiker har nyttjat sinnesmarknadsföring på ett mer medvetet sätt och att det därför känns naturligt att 
det hör hemma där, återigen visar det på hur nytt sinnesmarknadsföring är i byråvärlden och att byråerna är 

ovana vid att tänka kring sinnesmarknadsföring i olika upplevelserum.  
 

När intervjuerna med byråerna genomförts upptäckte vi att Broweus var lite av “spindeln i nätet”, de som 
uttryckte att de arbetade aktivt med sinnesmarknadsföring och som kände till begreppet bäst hade båda varit i 
kontakt med och till viss del samarbetat med Broweus tidigare. Detta var även en av anledningarna till att vi 
valde att genomföra en intervju med honom. Att Broweus är stor på området märks inte minst på den litteratur 
som finns att tillgå där hans var den enda svenska boken vi kom i kontakt med under studiens gång. Det fanns 

däremot en del studentuppsatser att tillgå men alla hänvisade på något sätt till boken.  
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Vår uppfattning efter det här arbetet är att det trots allt finns en optimism kring sinnesmarknadsföring och vi 
tror att det inom en snar framtid kommer vara en självklarhet för företag och marknadsförare i reklambran-

schen att använda sig av det.  
 

6.3 Förslag på vidare studier 
Det märktes ganska snart att sinnesmarknadsföring är ett outforskat och stort ämnesområde där varje sinne 
skulle kunna utgöra en egen studie i sig. Det som framförallt går att studera vidare är hur sinnena lukt, smak 

och känsel går att använda då de sinnena upplevs som lite svårare att använda sig av.  
 

I och med att denna studie genomfördes på byråer i Norrköping och Linköping skulle det vara spännande att 
se om byråer i övriga Sverige är av samma åsikt. Det framkom att Sverige ligger efter i utvecklingen av 
sinnesmarknadsföring varpå en studie på byråer i länder där sinnesmarknadsföring har kommit längre i sin 
utveckling skulle vara intressant att genomföra. Detta för att se om det beror på en hårdare konkurrens eller 
om andra faktorer spelar in. En sådan studie skulle kunna fungera som en inspirationskälla för byråer och 

företag i Sverige att våga satsa mer på sinnesmarknadsföring.  
 

Det skulle även vara intressant att se hur företag, byråernas kunder, i Sverige ställer sig till sinnesmarknads-
föring, att göra en undersökning på hur pass väl de känner till begreppet och kanske visa på fördelarna för att 

få dem att våga satsa på det.  
 

Något som framkom under intervjuerna var hänvisningar till folk som arbetade med att ta fram butikskoncept 
eller med att ta fram specifika sinnesstrategier, exempelvis företaget i Malmö som specialiserat sig på att ta 
fram en smak åt ett företags varumärke. En intressant jämförelse skulle kunna göras mellan hur de ser på 
sinnesmarknadsföring och vad som skiljer deras kunder åt gentemot byråernas. Vi hade gärna gjort en 
kvantitativ studie där man testar implementering av sinnesmarknadsföring och mäter effekten av den, 
exempelvis användning av dofter i en butik för att se om försäljning av en viss vara ökar, minskar eller är 
oföränderlig. Det är en metod som på ett direkt sätt skulle kunna fastställa huruvida sinnesmarknadsföring kan 
utgöra en affärsnytta eller åtminstone ge indikationer om det. Överlag bör sinnesmarknadsföring studeras 

vidare för att öka medvetenheten kring det. 
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André Skagervik, intervju genomförd på Linköpings universitet, Norrköping 12 maj 2011.  
Elna Thorén Dahlstrand, intervju genomförd på Byrå Kreativ Reklambyrå, Norrköping 6 maj 2011.  
Carina Forster Dejin, intervju genomförd på Anfang, Norrköping 11 maj 2011.  
John Kyrklund, intervju genomförd på Angang, Norrköping 11 maj 2011.  
Niklas Broweus, intervju genomförd på Linköpings universitet, Norrköping 19 maj 2011. 

http://trendland.net/


49

Bilaga 1  
 

INTERVJUGUIDE  
Reklambyråer – Sinnesmarknadsföring 

Vi har valt att använda en semistrukturerad intervjuguide som baserats utifrån de preciserade frågeställning-
arna. De övergripande ämnesområdena skapar diskussionsunderlag kring sinnesmarknadsföring. 

1. Får vi tillåtelse att spela in intervjun?

2. Är det okej att nämna personliga namn och byråns namn i den slutgiltiga rapporten?

3. Hur vill ni ta del av resultatet? Godkännande av den information som används, citat mm.

4. Genomgång av definitionslista och begrepp som dyker upp under intervjun

5. Presentation om studien och syftet med rapporten

Ämnen och frågor att diskutera
1. Personligt/Bakgrund

•	 Namn, ålder, yrkesroll, ansvarområden, utbildning

•	 Om byrån.

2. Sinnesmarknadsföring
•	 Vad är sinnesmarknadsföring för dig? Vad tänker du när du hör ordet sinnesmarknadsföring, vad 

innebär det för er på byrån?

3. Om sinnesmarknadföring i praktiken
•	 Hur arbetar ni med sinnesmarknadsföring?

3. Om användning av sinnesstrategier
4. Sinnesmarknadsföring i Upplevelserummet
5. Efterfrågan av kunder
6. Sinnesmarknadsföring i varumärkeskommunikation

•	 Sinnesmarknadsföringens roll i varumärkeskommunikation?

•	 På vilka sätt kan sinnesmarknadsföring stärka ett varumärke?

7. Framtiden
•	 Hur kan sinnesmarknadsföring komma att användas i framtiden?
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Bilaga 2  
 

INTERVJUGUIDE  
Niklas Broweus – Sinnesmarknadsföring 

Vi har valt att använda en semistrukturerad intervjuguide som baserats utifrån de preciserade frågeställning-
arna. De övergripande ämnesområdena skapar diskussionsunderlag kring sinnesmarknadsföring. 

1. Får vi tillåtelse att spela in intervjun?

2. Är det okej att nämna personliga namn i den slutgiltiga rapporten?

3. Hur vill ni ta del av resultatet? Godkännande av den information som används, citat mm.

4. Genomgång av definitionslista och begrepp som dyker upp under intervjun

5. Presentation om studien och syftet med rapporten

Ämnen och frågor att diskutera
1. Personligt/Bakgrund

•	 Namn, ålder, yrke

2. Spridning av Sinnesmarknadsföring
•	 Hur arbeta med sinnesmarknadsföring och dess spridning?

•	 Vem arbetar egentligen med sinnesmarknadsföring?

3. Sälja in Sinnesmarknadsföring
•	 Varför använda det?

•	 Vart är det användbart?

3. Risker för företag
4. Sinnesmarknadsföring i Sverige kontra Utlandet
5. Efterfrågan och förändring på marknaden
6. Sinnesmarknadsföring i varumärkeskommunikation

•	 Sinnesmarknadsföringens roll i varumärkeskommunikation?

•	 På vilka sätt kan sinnesmarknadsföring stärka ett varumärke?

7. Framtiden


