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Abstract 
The purpose of this study is to describe how the hamburger restaurants Diné Burgers, Burger 
Love and Bastard Burgers use the five senses to create sensory experiences and strengthen their 
brand. Another purpose is to give advice on how these hamburger restaurants can change their 
sensory stimuli to enhance the customers sensory brand experience. Interviews and surveys were 
used in order to investigate how these restaurants use sensory stimuli to affect the customers 
sensory experience. By using these methods together with the theory of sensory marketing it was 
possible to present suggestions for improvement to each of the three hamburger restaurants. 
 
The restaurant Diné Burgers has a cozy, tough and industrial feeling, while Bastard Burgers tries 
to convey a homely feeling inspired by street, hip-hop and skateboard culture. The restaurant that 
deviates from these two is Burger Love, which does not work towards creating any specific 
image or brand. Instead Burger Love only focus on offering their customers high quality burgers. 
Common to the three hamburger restaurants is that the taste of the food is a high priority and a 
crucial aspect for creating a positive customer experience. 
 
The main suggestions for improvement at Diné Burgers are not to increase the volume of the 
music as the restaurant gets crowded, invest in more comfortable furniture and offer customers a 
wider vegan selection. Burger Love primarily needs to improve their ventilation to counteract the 
strong smell from their charcoal grill. This restaurant would also benefit from working more with 
image creation to differentiate itself from its competitors. At Bastard Burgers the size of the 
restaurant is a problem and a larger space would reduce the noise level and give it a more 
spacious feel. The restaurant also needs to reduce the waiting times during the weekends and 
work towards having a more consistent level of customer service. 
 
Keywords: Sensory marketing, Sensory stimuli, Sensory experience, Brand, Image, Sensory 
brand experience 
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1. Inledning 
 
Avsnittet inleds med en beskrivning av hur marknadsföringen förändrats över tid och information 
om hamburgerrestaurangerna i Örebro. I problemdiskussionen behandlas sinnesmarknadsföring 
och dess fördelar, samt hur dessa strategier kopplas till hamburgerrestaurangerna i Örebro. 
Bakgrunden och problemdiskussion används sedan för att formulera ett syfte och två 
frågeställningar. Slutligen definieras centrala begrepp, de avgränsningar som gjorts och 
undersökningens bidrag till de tre hamburgerrestaurangerna. 
 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring som område har förändrats väldigt mycket de senaste hundra åren. I början av 
1900-talet var det mycket fokus på att företag skulle utveckla så bra produkter som möjligt för att 
skapa nöjda kunder. Med tiden kom dock denna syn på marknadsföring att förändras. Mot slutet 
av 1900-talet dominerade det relationsorienterade synsättet, som handlar om att kundens behov 
och begär hamnar i fokus. Genom att skapa en stark relation till kunden kan de göra den mer 
tillfredsställd. En vidareutveckling på det relationsorienterade synsättet är sinnesmarknadsföring. 
Detta är ett marknadsföringsperspektiv som sätter kundens upplevelser av produkten och 
företagets varumärke i centrum. Genom att påverka de fem sinnena kan företag skapa upplevelser 
hos kunden, vilket kan vara fördelaktigt för att förstärka kundernas konsumentupplevelse. 
(Hultén, 2014) 
 
En bransch som med fördel skulle kunna använda sig av sinnesmarknadsföring är 
hamburgerrestaurangerna i Örebro. Denna marknad har under senare år präglats av hög 
konkurrens, där många restauranger kommit och gått. Några exempel på hamburgerrestauranger 
som nyligen öppnat i Örebro är: Tugg Burgers, Hamburgerbruket, Diné Burgers och Bastard 
Burgers. Exempel på restauranger som de senaste åren avvecklat sin verksamhet är: Käk, Lily´s 
Burger, Bullseye Saloon, Pennyburgers, Beer & Burgers och Jimmy’s Diner. 
  
En intressant aspekt är hur vissa hamburgerrestauranger i Örebro stannar kvar, medan andra 
tvingas gå i konkurs. För att lyckas stanna kvar på marknaden i Örebro är det möjligt att företag 
behöver använda sig av strategier för att kunna skilja sig från sina konkurrenter, med andra medel 
än enbart utbudet av mat. Sinnesmarknadsföring är en strategi som skulle kunna vara lämplig för 
hamburgerrestaurangerna i Örebro att använda sig av, då de erbjuder väldigt likartad mat och 
därmed behöver hitta andra sätt att skilja sig från varandra. 
 

1.2 Sinnesmarknadsföring som en outnyttjad möjlighet 

Hassan & Iqbal (2016) konstaterar att sinnesmarknadsföring är att betrakta som ett värdefullt och 
lönsamt verktyg som ofta resulterar i att företag kan stärka kundernas sinnesupplevelser och deras 
uppfattningar av företagets varumärke. Rationella och funktionella aspekter som pris och kvalitet 
är ofta likartade mellan konkurrenter och det innebär att företag måste hitta andra metoder för att 
skilja sig från varandra. Sinnesmarknadsföring fokuserar mer på emotionella och psykologiska 
aspekter kring produkten, snarare än de praktiska aspekterna. Det är därmed ett bra verktyg för 
företag att använda sig av, eftersom det är svårare för företag att skilja sig från konkurrenterna 
vad gäller de praktiska aspekterna av en produkt. 
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Sinnesmarknadsföring fungerar genom att företag skickar ut sinnesstimuli, dessa kan vara allt 
från en viss inredning, ljussättning eller en specifik typ av musik i restaurangen. Dessa 
sinnesstimuli uppfattas sedan av konsumenterna, som skapar specifika sinnesupplevelser. Alla 
människor är dock olika, vilket innebär att sinnesupplevelserna kan uppfattas på olika sätt av 
olika konsumenter. Exempelvis kan en kategori av konsumenter gilla popmusik när de besöker en 
restaurang, medan andra konsumenter inte föredrar denna typ av musik. På det viset kan det 
uppstå en diskrepans mellan vad företagen vill uppnå för effekt med deras sinnesstimuli och vad 
kunderna får för sinnesupplevelse av dem. (Hultén 2014) 
 
Bolton, Gustafsson, McColl-Kennedy, Sirianni & Tse (2014) skriver också om betydelsen av att 
hitta metoder för att differentiera sig när ett företags produkter och priser är väldigt lika 
konkurrenternas. En sådan metod är att fokusera på den process kunden genomgår vid ett köp. 
Författarna förklarar att det inte bara är den slutgiltiga varan eller tjänsten som är viktig för 
kunden, utan att hela processen kring köpet har betydelse för kundupplevelsen. 
Sinnesmarknadsföring kan vara ett verktyg för att erbjuda kunden en upplevelse utöver själva 
produkten. 
 
Forskningen kring sinnesmarknadsföring är fortfarande ett ganska nytt område och forskare anser 
att det finns mycket kvar att utforska inom detta område. De traditionella 
marknadsföringsmodellerna dominerar fortfarande synsättet bland teoretiker och praktiker, där 
framförallt transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring används. 
Transaktionsmarknadsföring är ett synsätt som endast tar hänsyn till det praktiska utbytet av 
produkt och pengar, medan relationsmarknadsföring är ett synsätt där vikten av den långsiktiga 
relationen mellan kund och leverantör framhävs. Forskare har dock börjat inse att dessa 
marknadsföringsstrategier inte räcker till på dagens marknad, då de inte tillfredsställer kundens 
emotionella behov. Differentiering genom sinnesmarknadsföring är en outnyttjad möjlighet på 
dagens marknad, då fler företag skulle tjäna på att övergå till en upplevelsebaserad affärsmodell. 
(Hultén, 2011) 
 
Det finns däremot inget som talar för att man inte kan använda sig av de tre typerna av 
marknadsföring samtidigt, då de tillsammans kan bidra till att stärka kundens 
konsumentupplevelse och deras uppfattning av företagets varumärke och image. Genom att 
kombinera transaktions-, relations- och sinnesmarknadsföring kan företag skapa en kraftfull 
marknadsföringsstrategi som tillfredsställer kundernas behov. På det här sättet kommer företag 
kunna fokusera på egenskaperna av deras produkter, deras relation till deras kunder och de 
konsumentupplevelser de erbjuder sina kunder. (Hultén, 2014) 
 
Berenguer, Gil & Ruiz (2009) förklarar att exklusiva restauranger bör använda strategier för att 
differentiera sig och definiera sin position på marknaden. Restaurangmarknaden har blivit allt 
mer konkurrenskraftig och restauranger måste utveckla speciella upplevelser för att tillfredsställa 
sina kunder och sticka ut från sina konkurrenter. Genom att erbjuda sådant som konkurrenterna 
inte kan erbjuda kan restauranger få konkurrensfördelar på marknaden. 
 
Hamburgerrestaurangerna i Örebro erbjuder väldigt lika produkter, då deras utbud av mat inte 
skiljer sig särskilt mycket från varandra. Det går därför att argumentera för att de på grund av den 
hårda konkurrensen i Örebro (ArrivalGuides, 2019) behöver hitta sätt att skilja sig från varandra 
så att kunderna ska välja just deras restaurang. Sinnesmarknadsföring är en sådan strategi de 
skulle kunna använda sig av för att kunna erbjuda kunderna en positiv upplevelse (Spence, 
Puccinelli och Roggeveen, 2014). Sinnesmarknadsföring som strategi verkar vara en ganska 
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outnyttjad möjlighet inom restaurangbranschen, då många restauranger ej är medvetna om att 
strategin existerar (Valenti & Riviere 2008). 

 

1.3 Centrala begrepp 

Sinnesmarknadsföring: De sinnesstimuli ett företag sänder ut som bidrar till att skapa en 
sinnesupplevelse för kunden. Sinnesmarknadsföring bidrar även till att skapa och förstärka ett 
företags varumärke och image. (Hultén 2014). 
 
Sinnesstimuli: Olika signaler ett företag skickar ut till deras kunder, som syftar till att skapa olika 
sinnesupplevelser hos kunden (Hultén et al., 2011). 
 
Sinnesupplevelse: Den upplevelse konsumenten får när den, genom sina sinnen, tolkar de 
sinnesstimuli företaget sänder ut (Hultén et al., 2011). 
 
Varumärke: En immateriell tillgång avsedd att skapa en särskiljande image och associationer hos 
en intressent (Treffner 2011). Ett varumärke är förknippat med en viss känsla, förväntningar och 
uppfattningar hos konsumenten som företag medvetet kan påverka med hjälp av olika aktiviteter 
(Falonius 2010). 
 
Image: Ett företags image är resultatet av en process där olika informationskällor tillsammans 
skapar en uppfattning om ett företag. Image är en aspekt som ofta associeras med varumärke och 
är den bild konsumenten målar upp av ett företag (Weiwei, 2007). 
 
Sensorisk varumärkesupplevelse: Den sammanvägda sinnesupplevelsen en konsument skapar 
med hjälp av de fem sinnena och de sinnesstimuli företag sänder ut. Begreppet innefattar även 
konsumentens uppfattning av ett företags varumärke och image, vilka skapas genom kundens 
sinnesupplevelser. (Hultén et al., 2011). 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Det är inte givet att hamburgerrestaurangerna Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burger 
medvetet använder sig av sinnesmarknadsföring och har kunskap om vad det är för något. 
Oavsett, är syftet med det här arbetet att beskriva hur de olika sinnesintrycken kunderna får på 
dessa restauranger kan bidra till en sinnesupplevelse. De olika sinnesupplevelserna antas 
gemensamt bidra till en varumärkesupplevelse för kunderna. Syftet med arbetet är även att ge råd 
till hamburgerrestaurangerna om hur de kan förändra deras sinnesstimuli för att förstärka 
kundernas sinnesupplevelser. 
 
Utifrån ovanstående syfte har två frågeställningar formulerats: 
 

1. Hur bidrar olika sinnesintryck till kundens upplevelse av Diné Burgers, Burger Love och 
Bastard Burgers? 

 
2. Hur kan dessa företag skapa en bättre sensorisk varumärkesupplevelse för sina kunder 

genom att förändra deras sinnesstimuli? 
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1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har genomförts för att stärka uppsatsens reliabilitet samt underlätta 
genomförbarheten av undersökningen. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka tre 
hamburgerrestauranger i Örebro: Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burger. Den 
geografiska avgränsningen att utföra undersökningarna i Örebro grundar sig huvudsakligen i de 
praktiska fördelar det medför att studera ett fenomen i den stad som författarna är bosatta och 
studerar i. Ytterligare en bakomliggande faktor till den geografiska avgränsningen är den 
observerade omsättningen av hamburgerrestauranger i Örebro. Samma observerade fenomen som 
ovan ligger till grund för valet att granska hamburgerrestauranger. Restaurangerna som undersöks 
i detta arbete är lite finare och exklusivare än snabbmatsrestauranger som säljer hamburgare. 
 

1.6 Bidrag 

Detta arbete kan ge praktiska bidrag, då informationen kommer kunna användas av 
restaurangcheferna för att veta vilka strategier de ska använda sig av för att förstärka deras 
varumärke och kundernas sinnesupplevelser. En väl fungerande sinnesmarknadsföring skulle 
kunna var ett användbart verktyg för att tackla den ökande konkurrensen som råder på marknaden 
för hamburgerrestauranger i Örebro. Det borde vara betydelsefullt för restaurangerna att erhålla 
information om vilka sinnesintryck deras kunder får när de besöker restaurangen. Detta kan sedan 
användas för att justera restaurangens arbetssätt och därigenom förbättra kundens upplevelse.  
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2. Teori 
 
Teoriavsnittet inleds med ett avsnitt om varumärke, för att ge läsaren insikt i vad ett varumärke 
är och även hur image är kopplat till varumärke. Efter detta kommer en genomgång av området 
sinnesmarknadsföring, där strategin som helhet förklaras. I detta avsnitt kommer även en 
genomgång av de fem sinnena med förklaringar av hur restauranger kan påverka människans 
sinnen för att skapa en positiv restaurangupplevelse för kunderna. Avslutningsvis presenteras 
den analysmodell som ligger till grund för den empiriska analysen. 
 

2.1 Varumärke 

Varumärke är ett ganska abstrakt begrepp som kan innefatta många olika saker. Det som 
försvårar förståelsen av begreppet är att det lika väl som en produkt kan vara exempelvis ett 
företagsnamn, en person, en plats, en byggnad eller nästan vad som helst. Ett varumärke är 
förknippat med en viss känsla, förväntningar och uppfattningar hos konsumenten. Det handlar om 
aspekter utöver själva produkterna och dess egenskaper, som exempelvis grafiskt utseende, 
logotyp, förpackning, service, distributionssätt och andra associationer som varumärket ger 
konsumenten. Till skillnad från produkter kan ett varumärke inte kopieras, eftersom varje 
varumärke är unikt. Konsumtion av ett starkare varumärke innebär att kunden får ett mervärde 
och upplever produkten som bättre än om de konsumerade ett svagare varumärke. (Falonius, 
2010). 
 
I de bästa fallen leder ett starkt varumärke till att konsumenten blir lojal och gör återkommande 
köp. Företaget kan då skaffa sig en stadig bas av kunder som inte köper konkurrenternas 
produkter och som även rekommenderar varumärket till andra människor, vilket ökar företagets 
kundbas. Lojaliteten till varumärket resulterar även i att kunderna har mer överseende med brister 
i företagets service, som exempelvis förseningar eller bristande kvalitet. Valet av varumärke kan 
även ses som en slags gardering för konsumenten. När de köper en produkt från ett varumärke de 
känner igen “vet de vad de får” och detta minskar risken att de blir missnöjda med köpet. 
(Falonius, 2010). 
 
Konsumenters anknytning till varumärken anses vara en högst emotionell process. När 
konsumenter väljer ett visst varumärke över ett annat är det de emotionella faktorerna som spelar 
störst roll och de funktionella faktorerna spelar mindre roll. Konsumenter skapar sig en mental 
bild av varumärket genom de upplevelser de haft av produkterna och de omgivande faktorerna 
som företaget försett dem med. På detta sätt är det inte bara företaget som skapar sitt varumärke, 
utan det skapas i första hand i konsumenternas medvetande och mentala föreställningar. Av 
denna anledning är det viktigt att företag formar sin verksamhet för att kunna erbjuda 
konsumenter en emotionell upplevelse av deras varumärke. (Hultén 2014). 
 
En aspekt som ofta associeras med ett företags varumärke är deras image. Ett företags image är 
den bild som målas upp när en individ hör namnet på exempelvis ett hotell eller en restaurang. 
Det är summan av de intryck som samhället har av ett företag vilket kan relatera till: 
företagsnamn, arkitektur, produktsortiment och kvalitet. Även de som inte har handlat av ett 
företag kan ha uppfattningar om deras image, exempelvis genom reklam eller word-of-mouth. Ett 
företags image kan delas in i två kategorier: funktionell och emotionell. Den förstnämnda är 
relaterad till påtagliga egenskaper som är mätbara, medan den senare är associerad med känslor 
och attityder mot företaget. Dessa känslor är beroende av individens erfarenhet av varumärket 
och utvärderingen av dess funktionella egenskaper. (Weiwei 2007). 
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2.2 Sinnesmarknadsföring 

Att konsumera en produkt innebär att en individ förbrukar en vara eller tjänst, men inom 
marknadsföring har detta begrepp fått en bredare betydelse. Konsumtion innefattar inom detta 
område alla aktiviteter som gör att en kund blir nöjd och tillfredsställd med sitt val av varumärke. 
Dessa aktiviteter kan vara sånt som inte rör själva produkten, exempelvis atmosfären i en 
restaurang eller hur personalen bemöter en kund. Vid konsumtion är konsumentupplevelsen i 
fokus, vilket är de sensationer, känslor, tankar och beteenden som konsumenten genererar när de 
konsumerar ett visst varumärke. (Hultén 2014).  
 
Konsumentupplevelser kan delas upp i olika typer, där en av dessa är sinnesupplevelser. Denna 
typ av konsumentupplevelse handlar om hur konsumenter kan få en viss upplevelse genom deras 
sinnen, när företag skickar ut olika sinnesstimuli som konsumenten tar emot. Dessa typer av 
upplevelser syftar till att skapa något minnesvärt hos konsumenten som gör att de påverkas på ett 
djupare plan. Att skapa sinnesupplevelser hos konsumenten är syftet med sinnesmarknadsföring. 
Genom att skapa upplevelser genom de fem sinnena kan företag skapa engagemang hos kunden 
och långsiktiga relationer. (Hultén 2014). 
 
Människans fem sinnen: syn, hörsel, lukt, känsel och smak har stor påverkan på hur konsumenter 
upplever olika produkter och varumärken. Många forskare menar på att sinnesupplevelsen kan 
vara viktigare än själva varan eller tjänsten de köper. Detta är något företag kan dra fördel av, då 
de kan bygga upp strategier kring hur de på bästa sätt kan implementera sinnesupplevelser i sin 
marknadsföring. För att lyckas använda sinnesmarknadsföring som strategi behöver företag ta 
hänsyn till hur de olika sinnena fungerar och hur de påverkar konsumenten på olika sätt. (Hultén 
2014) 
 
Inom traditionell marknadsföring ses kunden som en rationell beslutstagare som endast är 
intresserad av produkters förmågor och funktioner. Målet med sinnesmarknadsföring är att skapa 
minnesvärda och unika upplevelser för kunden. Genom att stärka kundens relation till varumärket 
och påverka kundens sinnen på en djupare nivå kan företag differentiera sig från konkurrenter 
samtidigt som de förbättrar kundens upplevelse. När kunder genomför beslut blir de påverkade 
och vägledda av känslor som skapats vid tidigare konsumtionstillfällen. Därmed är det viktigt att 
skapa en unik och minnesvärd upplevelse för kunden som är värd att upprepa och återberätta för 
andra. På det här sättet får sinnesmarknadsföring ett långsiktigt perspektiv, där fokus ligger på att 
få återkommande kunder över en längre period. (Moreria, Fortes & Santiago 2017) (Hultén 2011) 
 
Erenkol (2015) förklarar att den främsta anledningen till att företag använder sig av 
sinnesmarknadsföring är en förändring i kundbeteende. När en kund blir mer kunnig och jämför 
olika alternativ på en marknad minskar dess lojalitet, och därmed bör företag fokusera på att 
påverka kundens sinnen för att motverka detta och bevara kundens lojalitet till varumärket. När 
ett företag ämnar använda sig av sinnesmarknadsföring bör de bestämma vad målet med 
sinnesmarknadsföringen är för att kunna fastställa vilket kundsegment marknadsföringen är 
inriktad mot. Sinnesmarknadsföring kan användas för att stärka ett företags värderingar, 
exempelvis kan ett företag vars avsikt är att skapa en känsla av naturliv använda sig av gröna 
färger och dofter av trä för att stimulera kundens sinnen och stärka temat. 
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2.2.1 Synsinnet 

Synsinnet är människans kraftfullaste sinne och ligger till grund för nästan 80 procent av de 
beslut som människor tar varje dag. Företag kan genom visualisering skapa en sorts 
synupplevelse, vilket kan ge företaget en önskvärd image. Detta kan uppnås genom att företaget 
designar sina produkter på det sätt de vill bli uppfattade av kunderna; en produkts unika design 
har visat sig vara betydelsefull för kundens upplevelse och är ibland även viktigare än produktens 
funktionalitet. I restauranger har inredningen stor betydelse för hur gästerna upplever sitt 
restaurangbesök och om de blir nöjda eller inte. Genom att utsmycka restaurangen med en viss 
typ av inredning kan företaget skapa en synupplevelse hos kunden, vilket förhöjer deras 
restaurangupplevelse. (Hultén et al. 2011). 
 
Designen på de visuella stimuli är enligt litteraturen antingen estetiska eller funktionella. Som 
funktionella faktorer inräknas exempelvis komfort, layout och skyltning, vilka underlättar 
kundens besök på restaurangen. Estetiska faktorer är sådana som inte har någon praktisk 
funktion, utan endast är till för att ge kunden en trevlig visuell upplevelse. Dessa faktorer främjar 
kundens sinnesupplevelse i större utsträckning än vad de funktionella faktorerna gör. (Hultén 
2014). 
 
Exteriören och interiören av en restaurang bör vara utformad med företagets image i åtanke. 
Genom att inreda lokalen med sådant som frambringar en viss känsla hos konsumenten kan de få 
en specifik upplevelse, vilket resulterar i att de skapar en viss bild av företaget och dess 
produkter. Med hjälp av inredningen kan restauranger framhäva sina värderingar och den känsla 
de vill att kunden ska få när de besöker restaurangen. (Hultén et al. 2011). Detta kan 
åstadkommas med hjälp av specifika möbler, tavlor, växter eller andra typer av dekorationer (Ryu 
& Han, 2011). Avgörande för gästernas upplevelse av inredningen är dock att den matchar stilen 
på restaurangen (Hansen, Jensen & Gustafsson, 2005). Det är även viktigt att inredningen i 
restaurangen byts ut och förändras utefter gästernas efterfrågan. Trender kommer och går och det 
är viktigt för restauranger att hänga med i förändringarna på marknaden. (Pecotic, Bazdan & 
Samardzija, 2014). 
 
Materialet i inredningen anses vara av betydelse för hur den upplevs av kunden. Exempelvis ger 
inredning av glas en modern känsla i restaurangen, då de flesta moderna byggnader domineras av 
detta material. Inredning i trä ger en mer naturnära upplevelse då det är ett naturmaterial. På det 
här sättet kan olika material ge kunden associationer till olika ting, vilket i sin tur skapar en viss 
synupplevelse för dem. (Hultén 2014). 
 
Ljus är en viktig visuell aspekt som restauranger kan använda sig av för att skapa en positiv 
synupplevelse för kunden. Rätt ljussättning kan öka kundens attraktion till restaurangmiljön och 
den mat som erbjuds. Det kan användas på olika sätt i restaurangen, exempelvis genom att rikta 
uppmärksamhet till en viss del av restaurangen eller att förmedla information till kunden (Hultén 
2014). Det finns även forskning som undersökt hur konsumenter påverkas av artificiellt ljus 
(lampor, spotlights etc.) och naturligt ljus (levande ljus etc.) där det senare är att föredra. Edwards 
och Torcellini (2002) belyser ett flertal fördelar med naturligt ljus i servicemiljö, där naturligt ljus 
bland annat ökar visibilitet, minskar stress och kan öka kundens attraktion till exempelvis en 
restaurang. 
 
Styrkan på ljussättningen har stor betydelse för den upplevelse kunden har på restaurangen och 
de känslor de får. En mer dunkel och svag belysning gör att kunderna reagerar mer på stimuli 
genom individuella och personliga reaktioner, det skapar även större intresse för maten (Hultén 
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2014). Svag belysning gör att kunden får en bekvämare upplevelse på restaurangen, samt 
signalerar mer service och högre priser. Detta skiljer sig från stark belysning som skapar större 
upphetsning hos kunden och signalerar snabbare service och lägre priser (Ryu & Han, 2011). 
 
Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, och Öström (2014) använder McDonalds som ett exempel 
på en restaurang där inredningen används strategiskt för att påverka kundens upplevelse. De 
använder sig av ett litet utrymme mellan borden, hårda stolar och stark belysning vilket påverkar 
kunden och medför en snabbare konsumtion och en kortare vistelse på restaurangen, vilket ökar 
omsättningen på kunder. I motsats till detta erbjuder exklusiva restauranger större utrymme och 
behagligare ljus för att kunderna ska kunna njuta av måltiden och stanna längre. Intressant nog är 
denna layout inte längre är standarden för McDonalds restauranger i USA. Hultén (2011) 
beskriver att företaget sedan 2006 har renoverat närmare hälften av alla restauranger. Målet var 
att stärka restaurangernas image med hjälp av estetisk design för både synen med formgivning 
och känseln med bekvämare möbler. Vidare beskriver Hultén att denna förändring tyder på att 
samhället genomgår en förändring, där kunderna börjar ställa högre krav på restauranger och 
andra servicelandskap. 
 
En annan aspekt kring synen som påverkar kundens upplevelse på restaurangen är de sociala 
stimuli som servicepersonalen och gästerna på restaurangen sänder ut. Detta innefattar 
servicepersonalens antal, uppträdande och beteende, samt antalet gäster och deras uppträdande 
och beteende. Dessa faktorer utgör tillsammans den mänskliga aspekten av en servicemiljö. 
Särskilt servicepersonalen har betydelse för hur kunder uppfattar restaurangbesöket. För att 
kunden ska bli nöjd med sitt besök är det viktigt att servicepersonalen ger ett trevligt bemötande 
och skapar ett förtroende hos kunden. Stilen och uppträdandet av servicepersonalen bidrar till att 
skapa restaurangens image, vilket innebär att deras beteende är avgörande för hur restaurangen 
uppfattas av kunder. (Hultén, 2014). 
 
Restauranger kan genom att skapa olika färgscheman i lokalens väggar och golv stärka kundens 
synupplevelse (Ryu & Han, 2011). Färger brukar delas in i varma färger (rött och gult), kalla 
färger (blått och grönt) och neutrala färger (svart, grått och vitt). Forskning har visat att 
impulsköpare reagerar mer på varma färger, medan köpare som är mer eftertänksamma i sina 
köpbeslut reagerar mer på kalla färger. På det här sättet kan färger påverka hur människor väljer 
att konsumera (Hultén et al., 2011) (Hultén, 2014). 
 
Inom restaurangbranschen är själva presentationen av maten en viktig del för att skapa en positiv 
sinnesupplevelse för kunden. Namkung och Soocheong (2008) förklarar att en maträtt behöver ha 
ett attraktivt upplägg eftersom presentationen av maten har en stor påverkan på kundens 
uppfattning av dess kvalitet. Zellner, Loss, Zearfoss & Remolina (2014) bygger vidare på detta 
och förklarar att en maträtts utseende ger en hel del information till kunden och det är därmed 
viktigt att det går att identifiera vad som serveras. Det är ofördelaktigt om en kund upplever 
svårigheter med att identifiera vad som serveras, eftersom det leder till att den uppfattas som 
mindre tilltalande. 
 

2.2.2 Hörselsinnet 

Det mänskliga hörselsinnet fungerar genom att trumhinnan sätts i svängning av de ljudvågor som 
uppkommer i luften omkring oss. Denna process är vad som gör att vi upplever ljud. Möjligheten 
att uppfatta ljud är avgörande för människors upplevelse av sin omgivning och vi människor 
utsätts dagligen för många olika ljud som meddelar oss vad som händer i vår omgivning. Vissa 
ljud lägger vi mindre märke till, som exempelvis ljudet från en fläkt eller ett kylskåp. Andra ljud, 
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som exempelvis barnskrik eller skrapljud, reagerar människor mycket på då de flesta anser att 
dessa ljud är obehagliga. (Hultén, 2014). 
 
Man kan dela upp ljud i ambienta ljud, röster och musik. Ambienta ljud är de ljud som ligger i 
bakgrunden, som fågelkvitter eller ljudet från vinden. De kommer inte från människan själv eller 
från något instrument. Röster är de ljud vi människor kan göra med hjälp av våra stämband, som 
att prata eller att sjunga. Musik består av sång, ljud från musikaliska instrument eller en 
kombination av dessa. Musiken har en stark påverkan på människors emotionella tillstånd och 
företag har möjlighet att använda musiken för att skapa vissa känslor hos konsumenten. (Hultén, 
2014). 
 
Musik kan med fördel användas av företag för att påverka atmosfären i en restaurang. Det har 
visat sig att närvaron av musik har positiva effekter på individers konsumentupplevelse, vilket 
talar för att musik i en restaurang vanligtvis är bättre än ingen musik alls. Särskilt familjär musik 
anses skapa en bra konsumentupplevelse, då det gör så att kunder stannar längre, vilket ofta leder 
till ökad konsumtion. Musikens tempo och volym anses även kunna påverka hur länge 
konsumenter stannar på restaurangen. Långsam musik med låg volym brukar leda till att kunder 
stannar längre, medan snabb musik med hög volym brukar leda till att kunder stannar kortare. En 
annan intressant aspekt är att typ av musik påverkar konsumentens upplevelse, exempelvis ökar 
klassisk musik konsumentens njutning medan popmusik ökar konsumentens upphetsning. 
(Hultén 2014). 
 
Om företaget har ett tydligt kundsegment är det fördelaktigt att ta reda på vilken typ av musik de 
föredrar. Denna musik bör sedan spelas i restaurangen för att kunderna ska bli så nöjda som 
möjligt (Caldwell & Hibbert 2002). Vissa typer av musik har visat sig vara avskräckande för 
vissa kundsegment. Ett exempel på detta är när klassisk musik spelades utanför en McDonalds-
restaurang i Camberwall, England, vilket ledde till att tonåringar slutade att samlas utanför 
restaurangen. Detta visar på vilken stor påverkan musik har för människors välbefinnande på 
olika platser. (Hultén 2014). 
 
För att öka sannolikheten att kunden ska få en positiv ljudupplevelse på en restaurang är det 
viktigt att musiken passar ihop med restaurangens servicemiljö. Detta innebär att musiken måste 
ha samma stil som restaurangens interiör och image. Ett tänkbart exempel på detta är en finare 
restaurang som enligt denna logik bör fokusera mer på klassisk och lugn musik för att den ska 
passa in i restaurangens mer eleganta servicemiljö. När musiken och servicemiljön matchar har 
det visat sig skapa ett stort välbehag hos gästerna. De utvärderar servicemiljön och 
tjänstekvaliteten högre och är mer villiga att återvända till restaurangen om musiken passar in 
med restaurangens interiör. (Hultén 2014). 
 

2.2.3 Luktsinnet 

Hultén et al. (2011) diskuterar hur doft, luft och ventilation har växt som affärsområden och även 
prognostiseras fortsätta växa den närmsta tiden. De konstaterar att en förklaring till att luktsinnet 
används mer och mer inom marknadsföring är att forskningen kring sinnet tagit stora steg de 
senaste åren. Bland drivande forskare inom ämnet nämns Nobelpristagarna från 2004 i fysiologi 
eller medicin: Richard Axel och Linda Buck. Deras forskning bidrog till att påvisa luktsinnets 
betydelse för människans upplevelser, minnen och välbefinnande. Bland annat kunde de 
konstatera att människor kan urskilja över 10 000 olika dofter, med hjälp av omkring 1000 
luktreceptorer, och att dessa är starkt förknippade till minnen och tidigare upplevelser.  
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Det räcker oftast med en förnimmelse av en specifik doft för att människor ska kunna associera 
den till gamla upplevelser och minnen. Det faktum att dofter har en stark koppling till människors 
känslor kan förklaras av att luktsinnet och den del i hjärnan som hanterar känslorna är nära 
kopplat i hjärnans högra halva. Det kan även vara anledningen till att dofter påverkar människor 
både medvetet och omedvetet så snabbt att de ibland inte hinner märka det (Hultén et al., 2011). 
Även Bradford och Desrochers (2009) slår fast att dofter inom marknadsföring blivit vanligare de 
senaste åren. De diskuterar det faktum att människor tar omkring 20 000 andetag per dag och att 
det inte går att stänga av luktsinnet, vilket skapar stora möjligheter för företagens arbete inom 
marknadsföring. 
 
Guéguen & Petr (2006) understryker att ett flertal studier har visat att dofter påverkar 
konsumentbeteende. De menar att dofter är av intresse inom två typer av konsumtion: utvärdering 
av produkter exempelvis en väldoftande maträtt och vistelse i en servicemiljö med omgivande 
dofter. De genomförde även en egen studie där de testade skillnader i konsumentbeteende mellan 
en doftlös restaurangmiljö och en med doft av lavendel. Det visade sig att lavendeldoft hade en 
positiv påverkan på hur länge gästerna vistades i restaurangen och hur mycket pengar de 
spenderade under sitt restaurangbesök. 
 
Luktsinnet kan utnyttjas på olika sätt i marknadsföringssyfte av företag. Bland annat kan ett 
företag använda dofter i kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter för att skapa uppmärksamhet 
kring produkten eller tjänsten. Likväl kan dofter användas i strategiska marknadsföringssyften 
och bidrar då till att företag kan differentiera sig och stärka sin image. Exempelvis kan en 
signaturdoft vid kontinuerligt användande bli förknippat med ett visst företag, vilket stärker 
företagets image och igenkänningsfaktor (Hultén et al. 2011).  
 
Enligt Hultén et al. (2011) finns det studier som tyder på att specifika dofter kan påverka och ha 
olika effekt på människor. “Rena” dofter som exempelvis citrondoft, har en tendens att göra 
människor mer moraliska, generösa och kan även öka deras tillit till andra människor. Hultén et 
al. konstaterar att såväl naturliga som artificiella dofter kan användas för att skapa en viss 
atmosfär och image kring ett företag, samt öka människors välbefinnande. 
 
Hultén et al. (2011) diskuterar att frånvaro av doft även kan vara en strategi som företag kan 
använda sig av. Vad gäller frånvaro av doft diskuteras i synnerhet reducering av oönskade dofter 
med hjälp av tekniska hjälpmedel, vilket kan vara ett verktyg för att skapa en god atmosfär i en 
servicemiljö. Fortsatt nämner Hultén et al. en nyckelfaktor för att skapa en positiv doftupplevelse, 
nämligen att doften liknar produkten. Detta innebär att produkten ska dofta som den förväntas att 
göra det, men även att doften ska överensstämma med företagets värderingar och identitet. 
 

2.2.4 Känselsinnet 

Känselsinnet är det sinne som utvecklas tidigast hos foster i magen, då det har visats att barnet 
redan under sjunde veckan reagerar på beröring. Det är genom huden, som för övrigt är kroppens 
största organ, som beröring sker genom olika känselreceptorer som skickar signaler till hjärnan 
där signalerna tolkas. Hudens känslighet på beröring varierar av hur tätt känselreceptorerna sitter. 
Läpparna och händerna är de delarna på huden som är känsligast eftersom receptorerna är som 
tätast där. Huden kan utöver beröring även registrera smärta, kyla, värme, tryck och vibration. 
(Hultén et al., 2011; Beiersdorf, 2019). 
 
Känselsinnet är det viktigaste sinnet vid bedömning av fysiska egenskaper hos en produkt. Våra 
händer ger oss goda möjligheter att avgöra ett föremåls konsistens, exempelvis hur mogen en 
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tomat är eller fastheten av en deg (Gustafsson et. al 2014). Hultén et al. (2011) nämner några 
effekter som kan åstadkommas genom användning av olika material. Naturliga material som 
läder och trä har en tendens att uppfattas som varma och mjuka samt förmedla en känsla av 
avslappning och harmoni med naturen. Liknande kan tegel i exempelvis en restaurang förmedla 
en varm känsla eftersom materialet är lätt att förknippa med exempelvis braskaminer. Material 
som glas och metall kan användas i servicemiljöer för att skapa en känsla av frihet då de oftast är 
associerade med utomhusmiljöer. 
 
Det är viktigt för restauranger att ha bekväma möbler, vilket är en aspekt som kopplas till 
känselsinnet. I en studie kring restaurangbesökares preferenser kopplat till den interiöra designen 
kom Pecotic, Bazdan och Samardzija (2014) fram till att bekvämligheten av möblerna var det 
viktigaste. Det visade sig specifikt att gästerna föredrog mjuka möbler som var högt ovanför 
marken. Materialet av hårda möbler som var populärast var trä och för mjuka möbler var det 
bomull. 
 
Känselsinnet påverkas även av temperatur och vikt, där temperaturen har betydelse främst genom 
att skapa trivsel och en viss atmosfär medan vikt ofta är förknippad med kvaliteten av en produkt 
(Hultén et al. 2011). Spence et al. (2014) förklarar att kallare temperaturer har en tendens att göra 
människor mer känslostyrda och att de därmed vill unna sig mer njutning. 
 
Texturen på mat och hur den känns i munnen är även en aspekt som kopplas till känselsinnet. 
Inom restaurangbranschen är dessa aspekter mycket viktiga, då kunden kan använda känselsinnet 
för att utvärdera den upplevda kvaliteten av måltiden. Christensen (1984) menar att en måltids 
textur är det som bidrar mest till att skapa en sinnesupplevelse vid ett restaurangbesök. Kvaliteten 
på maten förväntas påverka kundens sammanvägda bedömning av ett restaurangbesök och 
därmed är det viktigt att den matchar kundens förväntningar (Kivela, Inkabaran & Reece 1999). 
Krispighet, saftighet och fasthet i exempelvis grönsaker ger en känsla av att råvarorna är färska, 
vilket ökar den upplevda kvaliteten av måltiden (Péneau, Hoehn, Roth, Escher & Nuessli 2006). 
Temperatur kan även vara en viktig del i måltiden. Delwiche (2004) visade i sin studie hur 
temperaturen påverkade smakupplevelsen, samtidigt som den påverkade luktsinnet då mat 
utsöndrar mer aromer vid högre temperaturer. 
 

2.2.5 Smaksinnet 

Smaksinnet kallas av Hultén et al. (2011) för “det intima sinnet” eftersom det krävs att en 
människa är fysiskt närvarande för att kunna använda det. Vid reflektion kring smaksinnet 
poängterar Hultén et al. att en människas smak är lika unikt som deras fingeravtryck och att vad 
som uppfattas som gott till stor del är beroende av individens sammansättning av saliv. Vidare 
konstateras att en vuxen människa i snitt har ungefär 10 000 smaklökar som registrerar och 
skickar signaler till hjärnan där de olika smakerna: sött, salt, surt, beskt och umami tolkas. Något 
som kännetecknar smaksinnet är dock att det vanligtvis ger en starkare upplevelse när sinnet 
aktiveras i kombination med något eller några av de andra sinnena. Detta är något som 
restauranger skulle kunna utnyttja, då deras huvudfokus oftast är att erbjuda en bra 
smakupplevelse för sina kunder. 
 
Vad som formar individers smakpreferens är till största delen ärftligt, förklarar Hultén et al. 
(2011). De belyser forskning av London University College som påvisar att människors 
smakpreferenser till 78 procent förklaras av generna och att resterande 22 procent kan härledas 
till miljö och inlärning. Vidare diskuteras barnuppfostrans roll vad gäller smakpreferenser. Barn 
som under sin uppväxt ätit varierad och allsidig mat är ofta mer nyfikna på att prova nya smaker, 
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i jämförelse med barn som ätit mer ensidig kost. Dessutom behöver barn äta samma smak 20 
gånger innan de vänjer sig vid smaken, vilket kan vara relevant information för marknadsförare 
att ha kännedom om menar Hultén et al.  
 
Smakupplevelsen är enligt Ryu & Han (2011) den viktigaste aspekten för en restaurang att ta 
hänsyn till i sin sinnesmarknadsföring. Däremot förklarar litteraturen att de andra sinnena även är 
viktiga för gästernas smakupplevelse och att restaurangerna behöver ta hänsyn till detta. En 
förklaring till varför övriga sinnen har en stor påverkan på smakupplevelsen är enligt Hultén et al. 
(2011) att alla de andra sinnena aktiveras när smaksinnet används. Gemensamt för litteratur inom 
sinnesmarknadsföring (Hultén et al. 2011; Krishna 2012; Hultén 2014) är att relativt lite fokus 
läggs kring tekniska aspekter och specifika smakkombinationer när det gäller smaksinnet. 
 
Istället visas större intresse kring hur de andra sinnena kan påverka smakupplevelsen. Bland 
annat diskuterar Hultén et al. (2011) att det inte är ovanligt att konsumenter som beskriver 
smakupplevelsen på en restaurang omedvetet inkluderar andra faktorer i smaken. Utöver smaken 
kommer gästerna i kontakt med övriga sinnen genom att de känner matens textur, de ser hur den 
ser ut, de känner doften som den utsöndrar och de hör hur det låter när de tuggar på den. 
 
Ytterligare exempel på att andra sinnen har en bevisad effekt på smakupplevelsen är det krispiga 
ljudet av ett potatischips (ljudsinnet) eller den smärtfulla upplevelsen av starka kryddor 
(känselsinnet) som båda kan bidra till att förhöja smakupplevelsen (Krishna 2012). Smaksinnet 
påverkas även av synsinnet, vilket Hoegg och Alba (2007) visade i en studie där de undersökte 
om färgen på apelsinjuice påverkade smaken. Deltagarna fick dricka två identiska juicer som var 
av olika färg, med resultatet att de bedömde smakerna som olika. Detta visade på att smaksinnet 
kan påverkas av den visuella presentationen av en produkt. 
 
Det sinne som har störst påverkan på smakupplevelsen är luktsinnet som förstärker smaken med 
upp till 80 procent (Hultén et al. 2011). Utöver det faktum att smaksinnet kan stärkas i 
kombination med de andra sinnena är en intressant aspekt att individer har svårt att skilja på 
smaker, om de endast tillåts använda smaksinnet. Det kan exempelvis vara svårt att skilja på 
smaken mellan ett äpple och en potatis när smaksinnet fullständigt isoleras från påverkan av de 
andra fyra sinnena. Detta exempel visar ytterligare på smaksinnets begränsade förmåga. (Krishna 
2012) 
 
Ytterligare exempel på att smaksinnet är beroende av övriga sinnen är den påverkan som den 
omgivande miljön har på smakupplevelsen. Hultén et al. (2011) uppmärksammar en studie där 
konsumenter fick äta identisk mat men i olika miljöer. Resultatet av studien visade att maten 
smakade bättre och upplevelsen värderades högre beroende på omgivning. Detta exemplet styrker 
atmosfärens effekt på smakupplevelsen. Krishna (2012) förklarar även att namnet på maträtterna 
har betydelse för hur intressant en maträtt uppfattas. Restauranger kan på ett fördelaktigt sätt ge 
kunderna en ökad smakupplevelse genom att utnyttja kunskap om hur presentation och 
namngivning av olika rätter bidrar till smakupplevelsen. 
 

2.2.6 Multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

Hultén et al. (2011) förklarar att det slutgiltiga målet med sinnesmarknadsföring är att få samtliga 
fem sinnen i harmoni. Om ett företag lyckas med detta kan en optimal sinnesupplevelse erbjudas 
till kunden, samtidigt som företaget skapar ett tydligt varumärke. Så länge något sinne inte bidrar 
till att framhäva företagets image eller skapa en enhetlig sinnesupplevelse för kunden så finns 
möjligheten att förbättra sinnesmarknadsföringen. 
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Spence et al. (2014) påpekar att effekten av samtliga enskilda sinnen på konsumenters 
upplevelser och beteenden är betydande. De poängterar dock, i enlighet med tidigare nämnd 
litteratur, att effekten är starkare när sinnena kombineras på ett lämpligt sätt. Vidare förklarar de 
att det krävs noggranna avvägande av företag för att lyckas skapa en önskvärd image och multi-
sensorisk varumärkesupplevelse. Det kan lätt skapa en oharmonisk upplevelse om de olika 
sinnena inte samverkar utan i viss mening motverkar varandra och skapar en otydlig atmosfär och 
image.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ju fler sinnen som bidrar till att skapa en enhetlig 
varumärkesupplevelse desto bättre. Om alla fem sinnen samverkar vid skapande av en viss 
atmosfär och sinnesupplevelse på exempelvis en restaurang kommer kunderna mest troligt att 
påverkas på ett djupare känslomässigt plan än om något eller några sinnen avviker eller i värsta 
fall till och med motverkar upplevelsen. Det bör även nämnas att vissa enskilda sinnesupplevelser 
som exempelvis smakupplevelsen kan förstärkas och förbättras med hjälp av andra sinnen. 
(Hultén et al. 2011; Spence et al. 2014).  
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3. Metod 
 
Detta avsnitt förklarar de utgångspunkter och tillvägagångssätt som använts för att samla in 
arbetets empiriska material. Utgångspunkten för insamlingen av empirin är en egengjord 
analysmodell som är inspirerad av den modell presenterad av Hultén et al. (2011, s. 176), vilken 
presenteras i början av avsnittet. Efter denna modell förklaras val av ansats som gjorts i arbetet. 
Vidare förklaras de fyra insamlingstekniker som använts och hur dessa kopplas till 
analysmodellen. Dessa insamlingstekniker är: Intervjuer, enkäter, observationer och 
sekundärkällor. För att underlätta vid analysen av dessa används en innehållsanalys, vilken 
beskrivs. Avsnittet avslutas med en reflektion kring den insamlade empirin som genomförts och 
olika brister kring dessa. 
 

3.1 Analysmodell 

Den teori som beskrivits används för att skapa en modell av hur företag kan använda sig av de 
fem sinnena för att skapa en positiv varumärkesupplevelse för kunden. Modellen beskriver hur 
varje sinne påverkas av olika sinnesstimuli och hur företag kan använda denna kunskap för att 
skapa sinnesupplevelser hos sina kunder. Denna modell är den huvudsakliga utgångspunkten för 
arbetet och den kommer att fungera som ett verktyg för att besvara frågeställningarna. 
 

 
Figur 1. Modell över hur sinnesstimuli från företag kan påverka kundernas sinnesupplevelser 
och multi-sensoriska varumärkesupplevelse. Modellen är inspirerad av Hultén et al. (2011 s. 
176), figur 8.1. 
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Modellen utgår från två olika perspektiv: företaget och kunden. Den övre delen av modellen 
representerar företaget och de olika sinnesstimuli de sänder ut. Varje enskilt sinnesstimuli skickas 
ut till kunderna som tar emot dem vilket skapar unika sinnesupplevelser. Exempelvis skapar 
synstimuli en sorts synupplevelse för kunden och ljudstimuli en sorts ljudupplevelse för kunden. 
Den nedre delen av modellen representerar kunden och de sinnesupplevelser de får av företagets 
sinnesstimuli. Alla dessa enskilda sinnesupplevelser skapar tillsammans en multi-sensorisk 
varumärkesupplevelse för kunden. Modellen är utgångspunkten för empirin och analysen i det 
här arbetet och kommer att användas för att besvara de två frågeställningarna. 
 
Modellens övre del kommer att användas för att skapa en bild av hur de olika 
hamburgerrestaurangerna själva anser att de arbetar med sinnesstimuli. Denna information 
kommer främst att erhållas genom intervjuer med ägare eller personer med liknande inflytelserika 
befattningar på respektive restaurang. Det som framkommer från intervjuerna kommer sedan att 
kopplas till litteraturen om hur företag använder sig av olika sinnesstimuli. 
 
För att erhålla information om hur företagens olika sinnesstimuli tas emot av kunden används 
enkätundersökningar med både en kvantitativ och en kvalitativ del. Fokus i enkäterna kommer att 
vara på hur de olika sinnesupplevelserna bedöms av kunderna. Med stöd i modellen erhålls på 
detta sätt kundens perspektiv, och en bedömning av företagens olika sinnesstimuli kommer vara 
möjlig att göras. I och med att varje bedömning av sinnesupplevelserna i enkäten följs av en 
kvalitativ fråga där kunderna ska motivera sina bedömningar kommer konkreta åtgärdsförslag att 
kunna ges till respektive företag. 
 
Den sista delen i modellen avser att undersöka hur väl respektive sinnesupplevelse på ett 
enhetligt sätt bidrar till att skapa en multi-sensorisk varumärkesupplevelse. Genom en positiv 
varumärkesupplevelse framhävs företags image och varumärke på ett fördelaktigt sätt, i enlighet 
med ovan nämnd litteratur. För att avgöra om detta sker för respektive företag kommer 
intervjuerna, enkätundersökningarna och litteraturen att analyseras. Om det framgår att något 
sinnesstimuli inte bidrar eller skulle kunna bidra ännu mer för att ge kunden en bättre sensorisk 
varumärkesupplevelse kommer åtgärdsförslag kring detta att presenteras.  
 

3.2 Val av ansats 

Vad gäller användningen av teori och empiri har detta arbetet haft en växelverkan mellan dessa. 
Inspirationen för arbetet kom från empiriska observationer i form av att det ansågs att många 
hamburgerrestauranger etablerats i Örebro och att dessa verkar vara väldigt lika. Teorin kring 
sinnesmarknadsföring var ett område som hittades när olika teorier letades upp för att användas 
till arbetet. Sinnesmarknadsföring valdes eftersom det ansågs vara ett intressant teoretiskt område 
att undersöka på hamburgerrestaurangerna i Örebro. 
 
Med utgångspunkt i teorin har empiri samlats in för att undersöka hur hamburgerrestaurangerna 
använder sig av sinnesmarknadsföring och hur de kan använda sig av sinnesmarknadsföring för 
att förbättra kundernas sinnesupplevelser. Empirin jämförs sedan med teorin, för att se olika 
likheter och skillnader mellan dessa. Teorin kan sedan användas för att förstärka de 
åtgärdsförslag som tas fram. På det här sättet sker en växelverkan mellan teori och empiri i 
arbetet, för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna. Den insamlade empirin har både 
haft en kvalitativ och en kvantitativ del, där det kvalitativa utgör den största delen av arbetet. Det 
kvalitativa materialet består av intervjuer, observationer, insamling av sekundärdata samt öppna 
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svarsalternativ i enkätundersökningarna. Den kvantitativa delen utgörs av enkätundersökningens 
graderade svarsalternativ. 
 

3.3 Intervjuer 

För att kunna besvara uppsatsens första frågeställning: ”Hur bidrar olika sinnesintryck till 
kundens upplevelse av Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burgers?” är det relevant att ta 
reda på vad företagen i dagsläget gör för att påverka kundernas upplevelse på restaurangen. 
Inledningsvis kontaktades fem hamburgerrestauranger i centrala Örebro för att se vilka som var 
villiga att ställa upp på en intervju. Av dessa tackade en restaurang nej medan fyra tackade ja.  
 
Av de fyra som tackade ja till att medverka var det tre restauranger (Diné Burgers, Burger Love 
och Bastard Burgers) där restaurangchefen personligen ville medverka på en intervju. Den fjärde 
restaurangen hänvisade oss till ett marknadsföringsföretag som sköter deras marknadsföring, som 
vi fick tillgång till att intervjua. Det visade sig dock att de enbart hade hand om restaurangens 
digitala marknadsföring och att de inte var insatta i restaurangverksamheten. Eftersom denna 
studie endast granskar hur sinnesmarknadsföring används på restaurangerna togs beslutet att 
avboka intervjun med marknadsföringsföretaget, eftersom de inte hade kunnat svara på hur 
restaurangen använder sig av de fem sinnena. 
 
Tre intervjuer har genomförts: en med ägaren av Diné Burgers i Örebro, en med restaurangchefen 
på Burger Love och en med restaurangchefen på Bastard Burgers. Intervjuerna är djupgående och 
innehåller frågor om hur restaurangerna i nuläget använder sig av sinnesmarknadsföring i sin 
verksamhet. Respondenterna blev även tillfrågade om hur restaurangen skulle kunna förbättra 
vissa delar av sin sinnesmarknadsföring. Dessa intervjuer hade en strategisk prägel, då det är 
restaurangchefer och ägare som intervjuats och inte kockar eller serveringspersonal. 
Förhoppningen är att dessa intervjuer kommer ge en övergripande förståelse för de strategier 
restaurangerna använder sig av för att få nöjda kunder. 
 
Upplägget av intervjun var en blandning av strukturerad och öppen intervju; en semi-strukturerad 
intervju. Detta innebär att intervjufrågor förbereddes i förväg och togs med till intervjuerna. 
Dessa intervjufrågor användes dock bara som utgångspunkt vid intervjun och ställdes inte 
ordagrant, utan var ett sätt att leda respondenten in på ett visst spår. Frågorna var indelade i olika 
teman med målet att skapa en konversation mellan intervjuare och respondent, där nyanser och 
mer djupgående information blev möjligt att erhållas av respondenten. Följdfrågor ställdes även 
för att få förtydliganden från respondenten och ytterligare information kring sådant som ansågs 
relevant till arbetet. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund 2016). 
 
Intervjuernas tema grundar sig i teorin kring sinnesmarknadsföring och analysmodellen. De 
inleddes med ett tema kring det varumärke restaurangen representerar och den image de försöker 
förmedla till sina kunder. Detta kopplas till teorin kring varumärke och image, som är en viktig 
aspekt för att företag ska få nöjda kunder. I början av intervjun togs även andra aspekter kring 
restaurangens marknadsföringsstrategier upp, om de ansågs vara relevanta för arbetet. Efter detta 
ställdes frågor kring hur restaurangen jobbar med de fem sinnena: syn, hörsel, lukt, känsel och 
smak. En genomgång av varje sinne var för sig där respondenten fick frågor kring hur de jobbar 
med varje sinne för att skapa en positiv upplevelse för kunden. Exempelvis ställdes frågor under 
synsinnet om hur de har tänkt kring inredningen och hur det bidrar till att skapa en viss image av 
restaurangen. 
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Specifika frågor som berör varje enskild restaurang har även ställts, för att få en djupare inblick i 
varje restaurangs verksamhet. Dessa frågor kommer från de observationer som genomförts på 
plats på restaurangerna innan intervjuerna och den information restaurangerna har på sina 
hemsidor. De företagsspecifika frågorna fungerar främst som följdfrågor och för att få mer 
information om hur de använder de olika sinnena i sin verksamhet. För att avsluta intervjuerna 
ställs frågor om vilket eller vilka sinnen restaurangerna tycker är viktigast för dem att arbeta med, 
samt vilka förbättringsmöjligheter de har kring de fem sinnena. Detta kopplas till syftet med 
arbetet, som dels handlar om att försöka se vilka förbättringsmöjligheter restaurangerna har när 
det kommer till deras sinnesmarknadsföring.  
I den mån tid blev över under intervjuerna ställdes extra frågor. Dessa var frågor som inte är 
avgörande för uppsatsens syfte men kan anses vara intressanta för en djupare förståelse av 
restaurangernas verksamhet. 
 
Vid en intervju finns det risk för att olika fel kan uppstå och att intervjuaren och respondenten 
misstolkar varandra. Fel kan skapas exempelvis beroende på hur frågorna ställs, vilket tonfall 
intervjuaren har, men även beroende på vilket kroppsspråk intervjuaren har. Felen kan leda till att 
intervjuaren inte förstår sig på respondenten och vice versa, vilket innebär att dessa fel bör 
minimeras. En viktig aspekt för att minimera dessa är att vara förberedd inför intervjun 
(Christensen et al. 2010). I intervjuerna som genomförts har information om de olika 
hamburgerrestaurangerna tagits fram för att förstå sig på deras verksamhet bättre. 
Observationerna som genomförts har lett till att intervjuarna fått en tydligare bild av 
restaurangernas verksamhet. Intervjufrågorna har genom dessa metoder kunna kompletteras med 
följdfrågor till intervjuerna som berör mer specifika aspekter kring restaurangerna. 
 
En annan aspekt som är viktig under intervjun är att respondenten får förtroende för intervjuaren. 
Småprat innan intervjun och ett trevligt bemötande är viktiga aspekter som kan öka 
respondentens förtroende för intervjuaren och skapa en avslappnad konversation. Under 
intervjuerna i detta arbete eftersträvades en trevlig ton och en avslappnad stämning, främst 
genom att prata på ett kamratligt och lättsamt sätt. Att ha ett positivt kroppsspråk under 
intervjuerna är också viktigt genom att bland annat sitta rak i ryggen, nicka instämmande och 
hålla ögonkontakt. (Christensen et al. 2010) 
 

3.4 Enkätundersökningar 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning “Hur kan dessa företag skapa en bättre sensorisk 
varumärkesupplevelse för sina kunder genom att förändra deras sinnesstimuli?” är det av 
intresse att undersöka sinnesmarknadsföringens effekter ur kundens perspektiv. Enkäter skapades 
med hjälp av Google Formulär vilket är ett webbaserat verktyg som används för att samla in svar 
(se bilaga 2 för en illustration av enkäterna). Svar från 50 respondenter från respektive restaurang 
samlades in, vilket ansågs vara ett lämpligt antal svar för att kunna uttala sig om åsikterna hos 
den genomsnittliga kunden på dessa restauranger. Bland de 50 svaren från respektive enkät 
svarade samtliga respondenter på alla slutna frågor. Med undantag för två respondenter, en som 
inte svarade på hur hen bedömde känselupplevelsen på Bastard Burgers samt en respondent som 
utelämnade att bedöma ljudupplevelsen på Diné Burgers. Vad gäller de öppna frågorna varierade 
svarsfrekvensen betydligt mer. På Bastard Burgers var det 53 procent av respondenterna som 
valde att motivera sina betyg, på Diné Burgers var det 71 procent och på Burger Love uppgick 
det till 50 procent.  
 
Inledningsvis genomfördes intervjuer utanför de tre restaurangerna, den 13:e december 2019, där 
enkäter delades ut till kunderna som ätit på respektive restaurang. Intervjuerna gjordes vid 
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lunchtid eftersom många äter vid den tiden. Tyvärr blev det ett stort bortfall varför vi tvingades 
att ändra metod under arbetets gång. I stället skickades enkäterna till Facebookgruppen “Dom 
kallar oss studenter”, vilket är en grupp avsedd för studerande på Örebro universitet. Genom att 
skapa en enkät för varje restaurang blev det möjligt att lägga ut URL-adressen till enkäterna i 
Facebookinlägget. Enkäterna för de olika hamburgerrestaurangerna var identiska förutom titeln 
där namnet på restaurangerna bytts ut. Detta förenklade datainsamlingen, då det går att se 
resultaten för varje restaurang. Google formulär presenterar även resultatet av enkäterna i grafisk 
form, vilket även förenklar analysen.  
 
Syftet med enkäten var inte att erhålla djupgående information om hur restaurangerna använder 
sig av de fem sinnena, utan att få en övergripande bild av hur kunderna uppfattar restaurangernas 
sinnesstimuli. Det förväntas inte att respondenterna skulle ge långa och utförliga svar och en 
djupgående undersökning av kundernas uppfattningar blir därför inte relevant genom en 
enkätundersökning. Syftet är istället att få ett stort urval som kan representera den genomsnittliga 
besökaren av dessa restauranger. Enkäterna kopplas till hur kunderna uppfattar de olika 
sinnesstimuli som företagen skickar ut och svaren kan jämföras med svaren från intervjuerna för 
att se olika likheter och skillnader mellan de två olika perspektiven. Inledningsvis var tanken att 
även använda teori som förklarar hur åldersskillnader och kön har betydelse inom 
sinnesmarknadsföring, men på grund av att tiden att färdigställa uppsatsen har underskattats togs 
beslutet att ej undersöka detta. 
 
Enkäterna är utformade likadant för de tre restaurangerna. De inleds med två frågor om vilket 
kön (man, kvinna eller annat) och vilken ålder respondenten är. Sedan kommer en fråga om hur 
respondenten betygsätter sitt restaurangbesök från 1 (mycket dålig) till 5 (mycket bra). 
Formuläret fortsätter med frågor kring de olika sinnena, där respondenten svarar vad de tyckte 
om respektive sinnesupplevelse från 1 till 5. För att tydliggöra för respondenten vad för slags 
faktorer som efterfrågas i samband med varje fråga ges även exempel på aspekter som ingår i 
varje sinne. Dessa exempel kommer från teorin och kan minska risken för att respondenten inte 
förstår sig på frågorna. 
 
Frågorna till varje sinnesupplevelse har även en efterföljande fråga: “Motivera kortfattat ditt 
svar”. Dessa motiveringar kommer användas för att få mer konkreta svar på varför kunden tyckte 
som de gjorde och kommer kunna kopplas till eventuella brister hos restaurangen. Enkäten 
avslutas med en öppen fråga för att tillåta kunderna att berätta om det var något med 
restaurangbesöket som de var missnöjda med. 
 
De rangordnade svarsalternativen i den kvantitativa delen av enkäten är rekommenderade av 
Jacobsen (2017) då syftet är att undersöka intensiteten i enskilda förhållanden. Intensiteten i 
enkäten avser hur kunderna bedömer sina sinnesupplevelser. Ingen av enkätens frågor var 
obligatoriska för att respondenterna inte tvingas att ta ställning i frågor där de inte har en åsikt. 
Den huvudsakliga orsaken till att använda en kvalitativ del i anslutning till de kvantitativa 
frågorna var att undersöka hur specifika sinnesstimuli hos restaurangerna upplevs av kunden. En 
kvalitativ del i enkätundersökningar är fördelaktig när alla tänkbara svarsalternativ inte kan 
överblickas enligt Jacobsen.  
 
Hansen & Faarup (2011) förespråkar vikten av att alla ämnen som är relevanta för 
undersökningen är med i frågeformuleringen, det är även viktigt att frågorna motiverar och 
engagerar respondenten. Detta kan åstadkommas genom att frågorna är baserade på 
respondenternas erfarenheter, har ett tydligt språk som respondenten förstår och har en logisk 
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ordningsföljd. Att respondenterna ombads att endast fylla i enkäterna om de hade besökt någon 
av restaurangerna den senaste tiden medför att enkäten blir starkt anknuten till deras erfarenhet. 
 
Data från enkäterna granskades för att åskådliggöra vad som motiverar de olika bedömningarna 
av sinnesupplevelserna. I empiri och analys kommer betygen att presenteras i text och ord istället 
för i siffror. Som framgår av enkäterna innebär betyget 1 att kundens sinnesupplevelse var 
mycket dålig och 5 att den var mycket bra, vidare översätts 2 till dåligt, 3 översätts till okej och 4 
översätts till bra. Betygen presenteras där de anses vara relevanta. I de fall där lägre betyg är 
relativt vanligt förekommande lyfts de siffrorna fram och i andra fall när de positiva åsikterna är 
markanta. I de fall där inga upplevelser är utmärkande kommer inga specifika procentsatser att 
presenteras. De kvalitativa svaren används för att fastställa vad kunderna ansåg motiverade deras 
sinnesupplevelse. Genom att titta på de kvalitativa svaren från enkäterna blir det möjligt att se 
olika mönster i vilka åsikter kunderna har. De svar och åsikter som är återkommande är de som 
sedan väljs ut till empirin och analysen. 
 
Genom att analysera enkäternas data blir det möjligt att undersöka hur sinnesstimuli som 
företagen sänder ut påverkar kundens upplevelse gällande varje sinne. Enkäterna kommer vidare 
att jämföras med vad som enligt teorin är fördelaktiga sinnesstimuli för restaurangerna att 
använda sig av. Utefter svaren från enkäterna blir det möjligt att se eventuella brister och 
problemområden i restaurangernas verksamhet, kopplat till de fem sinnena. Om det finns tydliga 
mönster i enkätsvaren, exempelvis ett högt antal låga svar tillsammans med negativa 
motiveringar, kan det bli möjligt att se olika problem hos restaurangerna. Genom att identifiera 
dessa kommer sedan åtgärdsförslag att kunna presenteras. 
 

3.5 Innehållsanalys 

Materialet från intervjuerna och enkäterna kommer onekligen att vara väldigt omfattande och 
stort, vilket innebär att det blir viktigt med någon slags metod för att hantera all information. För 
att lättare kunna analysera materialet från enkäterna kommer en innehållsanalys att användas. 
Denna består av kategorier, som är ett antal teman som anses vara viktiga för att besvara 
forskningsfrågan. Varje kategori har ett antal koder, vilka kan ses som underkategorier där 
enskild data kan skrivas in. All data som hör samman med en viss kod kan därmed skrivas in 
under respektive kod (Jacobsen 2017). Nedanstående scheman är illustrationer av de 
innehållsanalyser som används för intervjuerna och enkäterna. 
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Figur 2. Innehållsanalys av intervjumaterialet. 
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Figur 3. Innehållsanalys av enkäterna. 
 
Innehållsanalysen utgår från analysmodellen (figur 1), där kategorierna består av de aspekter som 
är mest intressant för att besvara forskningsfrågan. Koderna är aspekter som hämtats från 
litteraturen kring sinnesmarknadsföring och är de huvudsakliga aspekterna som hör samman med 
varje sinne. Innehållet från intervjuerna och enkäterna delas in i kategorier kring varje sinne: syn, 
ljud, lukt, känsel och smak. Kategorin övergripande används i enkäterna för att kunna dela in 
informationen i vad kunderna har för helhetsuppfattning av deras restaurangbesök. För 
intervjuerna används kategorin övergripande för att se vilka övergripande strategier 
restaurangerna använder sig av och vilken slags image de försöker skapa av sig själva. Varje 
kategori i figurerna har ett antal koder, exempelvis har kategorin synupplevelse koderna färg, ljus 
och tema. Materialet från intervjuerna och enkäterna kommer att analyseras, där viktiga och 
vanligt förekommande aspekter kommer att användas. Dessa data skrivs ned i en tabell som 
presenteras i empiri- och analysavsnittet. 

3.6 Observationer 

Observationerna har genomförts som fullständiga observationer, vilket innebär att det inte har 
förekommit något samspel med personerna i respektive miljö (Bryman, 2011). Detta 
tillvägagångssätt gör det möjligt att observera restaurangerna i dess vardagliga miljö, utan att 
påverka de anställda. Genom att äta på de tre hamburgerrestaurangerna var det möjligt att 
observera hur restaurangerna var utformade och skriva ned de olika sinnesintryck som 
observerades. Ambitionen var att påverkas av så många sinnesintryck som möjligt, exempelvis 
vilken musik som spelades, hur det luktade i lokalen och hur inredning var utformad. 
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Observationerna används för att ge läsaren en känsla av hur restaurangerna upplevs och fungerar 
som inledning till varje företag under empiri- och analysavsnittet. 
 

3.7 Sekundärkällor 

Uppsatsen tar stöd i sekundärdata, vilket är data som samlats in från tidigare undersökningar som 
haft ett annat syfte än undersökningen. Christensen (2016) menar att sekundära källor är 
användbara för att anskaffa grundläggande kunskap och en uppfattning om det som ska 
undersökas. Det finns även anledning att använda sig av denna typ för att se vad andra har 
observerat och inspireras av dem. Sekundärdata kan användas för att komplettera primärdata, för 
att besvara frågor som primärdata inte lyckas med. 
 
Artiklar som skriver om de olika hamburgerrestaurangerna i Örebro har varit relevanta att 
använda. Örebroguiden har flera artiklar där deras reporter varit på de olika 
hamburgerrestaurangerna i Örebro och undersökt deras utbud. Detta är en intressant källa för att 
jämföra hur olika människor uppfattar restaurangernas sinnesmarknadsföring. Vid de tillfällen 
som intervjuerna inte givit tillräckligt med information och där ytterligare källor behövts har 
olika hemsidor använts. En sådan är hemsidan till Bastard Burgers partnerföretag: The Bronx 
Brewery. Genom att besöka denna hemsida blev det möjligt att se hur de marknadsför sig och hur 
deras marknadsföring liknar Bastard Burgers. Detta gav en djupare insikt i hur detta partnerskap 
kan hjälpa Bastard Burgers att stärka sin image. 
 

3.8 Övriga källor 

För att få information om sinnesmarknadsföring och de modeller som används inom det här 
området har en kontakt med docent Bertil Hultén upprätthållits genom SMS, författare av ett 
flertal böcker och vetenskapliga artiklar kring sinnesmarknadsföring. Hulténs verk inom 
sinnesmarknadsföring är bland de huvudsakliga källorna som används i det här arbetet och en 
kontakt med honom har bidragit till ökad förståelse för sinnesmarknadsföring. 
 

3.9 Reflektion kring metoden 

Att reflektera över metoden som använts i uppsatsen och se över vad som hade kunnat 
genomföras på andra sätt är fördelaktigt för att skapa en medvetenhet kring empirins 
trovärdighet. Det kan även vara fördelaktigt för att dra lärdomar om metoderna och för att 
undvika misstag i framtida uppsatser kring sinnesmarknadsföring eller hamburgerrestaurangerna i 
Örebro. Det finns anledning att se över både intervjuerna och enkäterna som insamlingsmetod, 
för att identifiera möjliga brister och förbättringsförslag för dessa. 
 
Vad gäller enkäterna finns det en risk att ett visst bortfall skett, då de skickats ut genom 
Facebook. Detta beror på att medlemmarna i gruppen “Dom kallar oss studenter” själva har fått 
välja huruvida de vill svara på enkäten eller inte. En nackdel med detta självurval är att det inte 
går att uttala sig någonting om de som inte är medlemmar i gruppen, samt de som väljer att inte 
svara. Denna metod kan ge systematiskt skeva svar, eftersom människor med starka åsikter kring 
det som undersöks oftare väljer att delta i undersökningen än respondenter med svagare åsikter 
kring det som undersöks. (Jacobsen 2017). Urvalet blir då inte helt representativt, eftersom det 
bara är vissa personer som väljer att svara.  
 
En annan problematik som urvalet kring enkäterna medför är huruvida det är representativt för 
den population som undersökningen ämnar uttala sig om. Genom att skicka ut enkäten i 
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studentgruppen på Facebook finns det en risk att urvalet blir skevt eftersom det inte bara är 
studenter som besöker restaurangerna. Detta är en medveten risk som har utvärderats, men det 
har kommit fram till att fördelarna med urvalet har vägt tyngre än nackdelarna. Det har gett ett 
stort antal respondenter, varit tidseffektivt, samt underlättat bearbetningen av insamlade data. Det 
gjordes dessutom en jämförelse med svaren från intervjuerna på stan. Det framkom då att 
studenterna hade ungefär samma åsikt som de personer som tillfrågats på stan. 
 
En nackdel med användningen av kvalitativ metod är att den kräver en viss grad av subjektivitet. 
Detta innebär att resultatet i för stor omfattning är beroende av vad forskarna anser är viktigt och 
att de ofta är nära undersökningsobjektet personligen. På grund av detta kan det vara svårt att 
replikera en kvalitativ undersökning. Kvalitativa data är dessutom ostrukturerad, vilket innebär 
att tolkningen av denna är beroende av subjektiva värderingar. (Bryman 2011). I denna uppsats 
har resultatet av de kvalitativa metoderna tolkats, vilket har påverkat undersökningen. Vissa av 
svaren från respondenterna var svåra att tolka eftersom de var osäkra i sina svar eller inte visste 
hur de skulle svara. På grund av detta finns det en viss risk att svaren kan ha misstolkats. 
 
Endast de mest vanligt förekommande motiveringarna och de mest utstickande siffersvaren 
presenteras i empiri- och analysavsnittet, vilket kräver en subjektiv bedömning av vad som ska 
tas med och vad som inte tas med. Att inte presentera all data från enkäterna i empiri- och 
analysavsnittet kan medföra att resultatet inte blir lika precist. Detta gjordes dock eftersom det 
skulle bli överflödigt att presentera alla enkätsvaren i empiri- och analysavsnittet.  
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4. Empiri och analys 
 
I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska material som samlats in, där empirin 
kopplas till teorin. Avsnittet är indelat i respektive hamburgerrestaurang, där varje delavsnitt ger 
information om restaurangernas övergripande strategier, deras användning av de fem sinnena 
och möjliga åtgärdsförslag för att förstärka deras sensoriska varumärkesupplevelse. Tabellerna 
för innehållsanalysen presenteras, för att visa det underlag som används för att genomföra 
analysen. Intervjuerna och enkäterna kommer att ställas mot varandra, för att se likheter och 
skillnader mellan företagens sinnesstimuli och kundernas sinnesupplevelser. Sekundärkällor 
används för att ge beskrivningar av företagens strategier och observationerna används för att ge 
inledande berättelser kring varje restaurang. 
 

4.1 Diné Burgers 

Vi går ned för trappan in till källarlokalen. Restaurangen är ganska mörk men har flertalet 
lampor och levande ljus som lyser upp lokalen vilket inger en mysig och varm känsla. Lokalen 
har en gammaldags känsla, med tjocka träbord och rustika metallskivor på väggarna. Vi sätter 
oss ned och beställer. Efter ungefär tjugo minuter får vi in maten. Hamburgarna som precis 
kommit från köket doftar ljuvligt av Barbecue vilket omfamnar våra luktsinnen och när den första 
tuggan tas känns det saftiga köttet och det mjuka brödet mycket tillfredsställande. Vi njuter av 
den trevliga atmosfären och den goda maten samtidigt som vi umgås och pratar om dagens 
bedrifter. 
 

4.1.1 Tabeller för innehållsanalys 

Nedanstående tabeller visar de data som samlats in genom intervjuerna och enkäterna. De 
viktigaste och vanligaste förekommande aspekterna skrivs in under respektive kod, för att sedan 
kunna användas för analysera materialet. Intervjuerna visar restaurangernas sinnesstimuli, vilka 
kan jämföras med enkäterna och kundernas sinnesupplevelser. 
 
Intervju 
Kategori: Kod: Data: 

Övergripande Strategi Standardiserad, franchise, 
klar mall 

 Image Öppet för alla, prisvänligt 

Synstimuli Färg Svart, neutrala färger 

 Ljus Neddämpad, levande ljus 

 Tema Industriellt 

Ljudstimuli Musik harmonisk, skön 

 Röster Gästerna 

 Övrigt Ljud från köket 

Luktstimuli Matdoft Minimera andra dofter än 
maten 
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 Lokal Stearinljus, citrondoft 

Känselstimuli Konsistens Saftigt kött 

 Bekvämlighet Robusta möbler 

 Temperatur Behaglig temperatur 19°C 

Smakstimuli Mat Smaktester,  

 Övriga sinnen Synen viktigast, känsel och 
ljud påverkar 

 
 
Enkät 

Kategori: Kod: Data: 

Synupplevelse Färg - 

 Ljus Mörkt, mysigt, dunkelt 

Synstimuli Tema Mysigt, coolt, fint, 
industriellt 

Ljudupplevelse Musik Bra, för hög volym 

 Röster Okej 

 Övrigt Okej, inget särskilt 

Doftupplevelse Mat Gott 

 Lokal Normalt, neutralt 

Känselupplevelse Konsistens Saftig burgare 

 Bekvämlighet Hårda sittplatser, okej 

 Temperatur Behagligt 

Smakstimuli Mat Gott, grymt, okej, dåligt, 
vegetariskt utbud 

 
 

4.1.2 Företaget och deras strategi 

Diné Burgers har sina rötter i Karlstad, där det ursprungligen hette Street Friends. Från början 
tillagades och serverades hamburgarna i en container som var ombyggd till ett gatukök. Trots den 
primitiva lokalen lyckades de via hårt arbete få människor att sprida ordet och öka antalet kunder. 
När konceptet med kvalitetshamburgare gjorda från grunden föll kunderna i smaken började de 
expandera. Från restaurangens start 2015 till idag har Diné Burgers utvecklats till ett 
franchisekoncept med fyra etablerade restauranger runt om i Sverige: två i Göteborg, en i 
Kungsbacka och en i Örebro. (Diné Burgers, 2020) 
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Restaurangen, som ligger vid våghustorget i centrala Örebro, öppnade 2017 drivs och ägs sedan 
2018 av Dana. Trots att han äger restaurangen i Örebro, har han riktlinjer att förhålla sig till, 
eftersom restaurangen deltar i ett franchisekoncept. Riktlinjerna är väldigt tydliga och det finns 
en klar mall för hur Diné Burgers ska ha inredningen i restaurangen, vilken musik som ska spelas 
samt hur de ska marknadsföra sig digitalt. (Diné Burgers, 2020) (Örebroguiden, 2017) 
 
Dana intervjuades torsdag den 12:e december 2019 mellan 13:30 och 14:30. Intervjun ägde rum 
inne på Diné och inleddes med en fråga om vilken image Diné eftersträvar. Dana förklarade att 
det ska vara ett ställe som är öppet för alla med priser som passar de flesta. Oavsett om det är 
personer i kostym, arbetskläder eller hela familjer så vill han att ska Diné vara öppet för dem. 
Man vill således inte attrahera något specifikt kundsegment utan försöka nå alla. Vad gäller 
känslan som de vill förmedla till sina kunder eftersträvar man en kombination av tuff och mysig 
industrikänsla. 
 
Dana förklarade vidare att ett viktigt förhållningssätt som hans personal måste förhålla sig till är 
att alla gäster ska känna sig sedda och att de efter sitt besök ska må lite bättre än de gjorde innan 
besöket. Att hellre säga ett ord för mycket till gästerna än ett ord för lite är ett bemötande och en 
mentalitet som förhoppningsvis ska få kunderna att känna sig sedda. Flexibilitet är ett måste och 
ska genomsyra verksamheten, då kundernas önskemål i största möjliga mån ska uppfyllas. Att 
genom service och trevligt kundbemötande framhäva ett företags image och varumärke är något 
som Hultén (2014) förespråkar.  
 
Att kundens upplevelse är i fokus hos Diné exemplifieras när Dana förklarar vad han gör när han 
upptäcker en dålig recension på internet. Då brukar han personligen ta kontakt med kunden och 
fråga vad som skett och vad som ligger bakom deras missnöje. Om det är något som restaurangen 
har gjort fel eller om missnöjet är befogat brukar Dana försöka kompensera kunden på något sätt, 
exempelvis med en gratis lunch. Han förklarar att misstag och snedsteg alltid kan ske eftersom vi 
alla är människor. Han menar ändå att det är viktigt att be om ursäkt och att kompensera kunden 
när det är skäligt. 
 

4.1.3 Synupplevelse 

Dana förklarar att färgerna i lokalen ska inte vara skrikiga utan bidra till att ge en 
“industrikänsla”. Detta återspeglas av att det är mycket plåt och kantiga former inne i lokalen. De 
har till och med klätt väggarna i kopparfärgad plåt och använder sig av tjocka träbord för att 
försöka skapa rätt känsla. Att använda sig av trä i sin inredning är något som enligt litteraturen 
skapar en känsla av frihet, vilket kan vara fördelaktigt för kundens synupplevelse på Diné 
Burgers (Hultén, 2014). Dana förklarar vidare att även restaurangens logotyp är utformad i vad 
han förklarar som “kantig och clean stil” för att den ska matcha inredningen och servicemiljön. 
Väggarna är dessutom prydda med svartvita affischer från klassiska filmer för att bidra till 
atmosfären och ge en igenkännande känsla. Dana summerar att känslan i lokalen ska vara en 
blandning mellan tufft, rått och mysigt.  
 
Det som skiljer restaurangen i Örebro från andra Diné-restauranger är att det är en källarlokal. 
Detta är bara positivt eftersom det passar bra i skapandet av den känsla och upplevelse Diné 
försöker skapa för sina kunder. Ljussättningen ska vara lite neddämpad vilket till stor del gör sig 
självt eftersom det är sparsamt med fönster. Dana nämner även att de många lamporna samt de 
levande ljusen i kombination ger en känsla av liv och myskänsla i den nedtonade lokalen. Även 
litteraturen förklarar fördelar med att ha naturliga ljuskällor istället för artificiellt ljus. Bland 
annat kan naturliga ljuskällor bidra till minskad stress och ökad attraktion till restaurangen 
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(Edwards & Torcellini 2002). Ytterligare en faktor som talar för att belysningen på Diné är väl 
avvägd är att svag belysning enligt Ryu och Han (2011) gör kunden mer bekväm samt signalerar 
att restaurangen står för hög kvalitet och bra service.  
 
Litteraturen är relativt enig när det gäller vikten av att inreda med företagets image i åtanke för att 
skapa en känsla och upplevelse hos kunden. Författare som diskuterar vikten av inredningens 
koppling till företagets önskvärda image och varumärke är bland annat Hulten et al. (2011), 
Spence et al. (2014) och Hansen et al. (2005). Att Diné relativt tydligt kan förklara och 
argumentera kring hur den specifika inredningen, belysning och loggan ska bidra till att framhäva 
Dinés huvudsakliga strategi överensstämmer således med rekommendationerna från litteraturen.  
 
Det nämns även under intervjun att inredningen vad gäller bord och stolar huvudsakligen ska 
bidra med utseendemässiga aspekter. Detta är något som Hultén (2014) diskuterar, där han menar 
att designen antingen bör väljas för att vara estetisk eller funktionell. Att välja möbler utefter 
estetiska faktorer bidrar i högre utsträckning till att främja kundens synupplevelse än vad ett 
fokus på funktionella faktorer gör. 
 
Att restaurangen har en mysig och industriell känsla stärks av svaren i enkätundersökningen (se 
bilaga 3). Respondenterna var överlag positiva till synupplevelsen och upplevde att restaurangen 
hade en tydlig industriell- och robust känsla. Synupplevelsen bedömdes av 42 procent som bra 
och av 32 procent som mycket bra. Vad gäller bedömningen av själva lokalen med dess inredning 
samt färg och ljus var det vanligt förekommande med svar som berömde lokalen som fin, mysig 
och cool. Det fanns även de som tyckte att lokalen var lite för mörk, vilket drog ner deras 
synupplevelse.  
 
4.1.4 Ljudupplevelse 
Musiken som spelas inne hos Diné beskrivs av Dana som skön och harmonisk. Kunderna ska inte 
tänka särskilt mycket på den, utan den ska helst bara vara i bakgrunden för att ge kunderna en 
skön känsla. Dana nämner vidare att de spelar ganska blandad musik, men att det blir mycket 
svensk musik på den spellista de använder sig av i restaurangen. Spellistan uppdateras 
kontinuerligt och om några gäster i restaurangen önskar höra en viss låt så är de beredda att spela 
den. Även om det är svårt att uttala sig om ifall den musik de spelar är fördelaktig för att stärka 
kundernas sinnesupplevelse går det i alla fall att argumentera för att någon slags musik i lokalen 
kan vara fördelaktig. Detta går ihop med litteraturen som förklarar att musik, oavsett vilken typ, 
är fördelaktig för att skapa en starkare sinnesupplevelse hos kunderna när de besöker en 
restaurang (Hultén 2014). 
 
Vad gäller andra ljud än musik i restaurangen är det inget som Diné medvetet jobbar med. Dana 
förklarar dock att det kan komma ljud från köket när det är mycket att göra. Han förklarar att man 
ibland kan höra stekljud eller fritösens tjut från köket och att det kan ha sin charm, men att det 
inte är något de medvetet jobbar med. En annan ljudkälla som Dana diskuterar är gästerna själva. 
I Synnerhet när det är mycket folk kan gästernas röster ta över en hel del av de ljud som hörs i 
restaurangen. Dana anser att blandningen av musik i bakgrunden, lite ljud från köket och 
människors röster är en trevlig kombination av ljud. Han nämner även att de höjer volymen på 
musiken när det är mycket folk i restaurangen, för att musiken fortfarande ska kunna höras. 
 
Caldwell och Hibbert (2002) argumenterar för att restauranger bör välja musik som stämmer in 
på den image som företag vill förmedla till sina kunder. De nämner vidare att om restaurangen 
har ett tydligt kundsegment kan det vara fördelaktigt att välja sin musik utifrån vad detta 
kundsegment föredrar. Eftersom Diné vill vara en restaurang som riktar sig till en bred kundkrets 
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går det att argumentera för att en blandning av musikgenrer kan vara lämpligt. Dock kvarstår 
frågan huruvida den blandade musiken bidrar till en mysig och tuff industrikänsla. Däremot 
nämns av Hultén (2014) att familjär musik är ett bra alternativ för att skapa en positiv 
sinnesupplevelse. Vidare bör nämnas att musiken på Diné endast är avsedd att vara i bakgrunden 
och inte vara något som kunderna ska tänka på i särskilt hög grad.  
 
Ljudupplevelsen har i förhållande till övriga sinnesupplevelser på Diné det lägsta värdet i 
enkätundersökningen (se bilaga 3). Respondenternas svar visade att 8 procent bedömde 
ljudupplevelse på Diné som mycket dålig och hela 18 procent bedömde den som dålig. Det som 
går att urskilja från kommentarerna är att förhållandevis många anser att det var högljutt och i 
synnerhet riktas kritik mot en för hög musikvolym. Det förekommer dock inga negativa 
kommentarer om själva musiken i sig, tvärtom får själva musiken snarare beröm. Det kan tyckas 
styrka kopplingen till litteraturen, och att den blandade musiken med fokus på svensk musik går 
att klassificera som familjär musik.  
 
Utefter detta går det att argumentera för att det inte är fördelaktigt att höja volymen på musiken 
när antalet kunder i restaurangen ökar. Detta resulterar enbart i att ljudnivån blir för hög i 
restaurangen och att kundernas sinnesupplevelser försämras. Även litteraturen förklarar att en för 
hög ljudnivå kan leda till att kunderna stannar kortare tid i restaurangen (Hultén 2014). Det går 
utefter denna information att argumentera för att Diné bör ha en annan strategi för hur de bör 
hantera musiken relativt ljudet från kundernas röster. Eftersom kunderna inte har klagat på att 
musiken inte hörs när det är mycket folk finns det fog för att argumentera för att de inte bör höja 
volymen när det kommer mer folk till lokalen. Det kanske till och med är bättre ifall de sänker 
volymen på musiken när det blir mycket folk i lokalen, för att kunderna ska få en positiv 
ljudupplevelse på restaurangen. 
 

4.1.5 Doftupplevelse 

Dofter är något som Diné inte jobbar särskilt mycket aktivt med inne på restaurangen, utöver 
citrondoften de använder på toaletterna. Dana förklarar att det är väldigt viktigt att toaletterna på 
restaurangen är fräscha för att skapa ett förtroende för restaurangen. Den specifika citrondoften är 
något som kan kopplas till litteraturen, där Hultén et al. (2011) nämner att den specifika doften 
kan förmedla känslor som gör människor mer moraliska, generösa och även kan reducera deras 
misstro. Om detta stämmer så är citrondoften inne på restaurangens toaletter fördelaktig för att 
kunderna ska få ett förtroende för restaurangen. 
 
Inne på Diné finns många stearinljus som brinner kontinuerligt under dagen. Dessa stearinljus 
bidrar till en svag doft av stearin i lokalen, men detta är inget man medvetet har tänkt på. 
Stearinljusets syfte är främst att skapa en mysig synupplevelse förklarar Dana. Vidare konstateras 
att inga doftstimuli används för att locka kunder in i restaurangen eftersom alla dofter från köket 
släpps ut från toppen av byggnaden och inte ut mot gatan. Doftupplevelse som själva maten 
genererar är något som till stor del sker av sig självt eftersom hamburgaren och dess ingredienser 
är väl tillagade. Därför doftar det gott när maten kommer ut från köket. Hur maten ska dofta är 
dock inget som Diné medvetet har arbetat med. 
 
Som tidigare förklarats är det viktigt att det är sparsamt med dofter inne på restaurangen. 
Personalen på Diné har nyligen installerat ett nytt ventilationssystem, vilket kan bidra till att 
reducera oönskade lukter i restaurangen. Att reducera oönskade lukter med hjälp av tekniska 
hjälpmedel är något som Hultén et al. (2011) belyser som ett möjligt verktyg för att skapa en god 
atmosfär i en servicemiljö. Diné vill inte aktivt sprida några dofter inne i restaurangen, utan de 
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enda dofterna i lokalen ska komma från maten. Detta kan vara en fördelaktig strategi, då 
restauranger bör fokusera på sin mat och att den luktar så gott som möjligt. 
 
Vad gäller kundernas bedömning av doftupplevelsen var majoriteten positiv till doftupplevelsen 
inne på Diné (se bilaga 3). Det var 36 procent som bedömde doften som “okej” och 38 procent 
som bedömde doften som “bra”. Att Diné aktivt arbetar med att reducera alla oönskade dofter 
och låter hamburgarens egen arom vara den enda doften i restaurangen verkar uppskattas av 
kunderna. Det styrks även av motiveringarna som kunderna gjorde där många nämnde att det inte 
luktade något särskilt utöver att maten luktade gott. Några enstaka ansåg att det luktade matos i 
lokalen, men överlag beskrivs doften i termer som “normal lukt”. 
 

4.1.6 Känselupplevelse 

Inredningens komfort är något som kommer i andra hand på Diné enligt Dana. Inredningens 
huvudfokus är snarare att det ska bidra till atmosfären än att den ska vara bekväm. Dana förklarar 
att de hårda metallstolarna, som han visserligen anser är ganska sköna, har som främsta syfte att 
passa in utseendemässigt och i andra hand ska vara sköna. Att fokusera sin inredning på antingen 
estetiska eller funktionella aspekter är något som Hultén (2014) rekommenderar. Att välja 
estetiska aspekter framför funktionella aspekter kan dock få konsekvenser för hur 
känselupplevelsen upplevs av kunderna. Dock förklarar Dana även att det finns några enstaka 
matplatser i lokalen som är avsedda för högre komfort, i form av en soffa, så om några gäster 
eftersträvar lite högre bekvämlighet så finns även det. Att en restaurang bör ha bekvämare 
sittplatser i sin lokal stärks av Pecotic et al. (2014) som framhäver bekvämlighet som den 
viktigaste aspekten vid utformning av den interiöra designen. 
 
Vad gäller temperaturen i lokalen eftersträvar Diné att hålla en standardtemperatur omkring 18-
19 grader, förutom de dagar som det är extra kallt utomhus då de höjer temperaturen lite inne i 
lokalen. Temperaturen i lokalen bidrar enligt Hultén et al. (2011) främst till trivsel och en viss 
atmosfär, men fyller vanligtvis ingen ytterligare funktion för att framhäva företagets varumärke 
eller liknande. Dana förklarar att Diné faktiskt har haft lite bekymmer med växlande temperaturer 
innan de införskaffade en ny ventilation, men att det nu är åtgärdat och fungerar som det ska.  
 
Vid granskande av kundernas känselupplevelse på Diné kan konstateras att majoriteten hade en 
positiv upplevelse (se bilaga 3). Det var 38 procent som ansåg att känselupplevelsen var mycket 
bra och 30 procent som ansåg att den var bra. Anmärkningsvärt för dessa respondenter var dock 
att de var ganska otydliga i sina motiveringar, till skillnad från de respondenter som svarat lägre 
på sina känselupplevelser. De 12 procent som bedömde sina känselupplevelser som dåliga, hade 
lättare att sätta fingret mer exakt vad som drog ner betyget. Det nämndes främst att det var kallt i 
lokalen och att sittplatserna var hårda. Anmärkningsvärt är dessutom att några av de respondenter 
som bedömde känselupplevelsen som okej eller bra även de påpekade att sittplatserna var lite för 
hårda. 
 

4.1.7 Smakupplevelse 

Dana förklarar att framställandet av menyn och hur de olika smakerna ska kombineras är något 
som tagit väldigt mycket tid och energi. Det är ingen vetenskap som ligger bakom framtagningen 
av smakkombinationer, utan ledningen för Diné Burgers-konceptet har istället testat sig fram 
innan de blivit nöjda och hittat vad som passar bra ihop. Dana nämner även att Diné relativt ofta 
byter ut menyerna med nya hamburgare, och att de sedan han tog över för två år sedan har bytt ut 
menyn tre gånger. Dock finns det två storsäljande hamburgare som har en bestående plats på 
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menyn: Bourbon & Bacon och Tryffel. Han poängterar även att om kunderna önskar att ha något 
särskilt på sina hamburgare är det inget problem.  
 
Vid utformning av menyn rent grafiskt eftersträvar Diné att hålla den enkel. Det går även att 
urskilja att det kantiga och hårda som återfinns i loggan och inredningen även präglat de grafiska 
aspekterna med menyn. Till exempel är alla bokstäver kursiva och namnen på hamburgarna 
består endast av huvudingredienserna. Att ha en medvetenhet kring utformningen av menyn och 
hur de olika rätterna presenteras på menyn är något som Krishna (2012) påpekar kan öka 
kundernas smakupplevelse.  
 
Att smakupplevelsen påverkas av övriga sinnen instämmer Dana med och lyfter fram flera 
smakhöjande faktorer. Han anser bland annat att synen är det sinne som är viktigast för Diné att 
arbeta med för att höja smakupplevelsen. Att smaken påverkas av övriga sinnesupplevelser är 
även litteraturen enig om, där bland annat Hultén et al. (2011) konstaterar att kunden vid förtäring 
automatiskt kommer i kontakt med samtliga övriga sinnen. Dana nämner även att det är vanligt 
att folk vill ta bilder av maten och publicera på sociala medier och att Diné på så sätt får gratis 
och bra marknadsföring om maten ser tilltalande ut. Eftersom synsinnet är det kraftfullaste av de 
fem sinnena (Hultén et al. 2011) är det positivt att Diné arbetar så mycket med utseendet av deras 
mat och deras meny.  
 
Vidare nämner Dana att även doft, känsel och ljud på olika sätt stimulerar kunden i samband med 
att den äter. Doften av maten, är som tidigare nämnt inget som Diné på något sätt arbetar aktivt 
med utan det sker i princip av sig självt. Detta går även samman med litteraturen som förklarar att 
smak och doft påverkar varandra väldigt mycket, eftersom det är de två sinnena som är närmast 
sammankopplade varandra (Hultén et al. 2011). 
 
Känseln kommer till bruk främst genom brödets konsistens, som enligt Dana alltid ska vara 
fluffigt och fräscht. Han förklarar att de testat flera olika bröd men att de beslutade sig för att 
använda ett briochebröd, just för dess fluffighet och höga kvalitet. Han berättar fortsatt att det 
krispiga ljudet från salladen är något som Diné haft i åtanke. Likaså att pommes fritesen ska ha 
exakt rätt krispighet varje gång är viktigt för Diné, vilket åstadkoms genom en automatiserad 
fritös som är inställd på en viss tid. Både matens ljud och känsel är något som enligt teorin 
förstärker matupplevelsen (Krishna 2012; Hultén et al. 2011). 
 
Ytterligare faktorer som enligt teorin kan stärka kundernas smakupplevelse är den omgivande 
inredningen och den dunkla belysningen. Att omgivningen och miljön har effekt på hur 
upplevelsen av maten bedöms är något som Hultén et al. (2011) nämner. Om Diné på ett 
fördelaktigt sätt lyckas skapa en trivsam och harmonisk atmosfär i lokalen kan det alltså höja 
smakupplevelsen. Liknande diskuterar Hultén (2014) att dunkel belysning har en tendens att 
skapa större intresse för maten hos kunder, vilket är positivt sett ur Dinés synvinkel eftersom de 
har en relativt dunkel belysning i restauranglokalen.  
 
Vid granskning av vad respondenternas ansåg om smakupplevelsen kan konstateras att de flesta 
är nöjda (se bilaga 3). Det var hela 38 procent som tyckte att smakupplevelse var mycket bra och 
32 procent som bedömde den som bra. Frekvent förekommande motiveringar till de höga betygen 
är att hamburgaren var “grym”, “dunder”, “bästa” och “mycket god”. Många respondenter ansåg 
att köttet var mycket saftigt och gott. Bland de kunder som inte var lika nöjda var det inga 
specifika motiveringar som var återkommande, förutom att kritik riktades mot bristen på utbud 
och kvalitet gällande den veganska maten. Anmärkningsvärt är dock att flera respondenter vid 
fråga om smakupplevelsen nämnde andra aspekter som hur servicen var och hur personalen i 
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kassan uppträdde sig. Detta överensstämmer med att människor enligt Hultén et al. (2011) 
tenderar att väga in flera andra aspekter i smakupplevelsen när de egentligen enbart blivit 
tillfrågade vad de tyckte om smaken. 
 

4.1.8 Multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

Den varumärkesupplevelse som Diné söker att ge kunderna är förknippat med dess övergripande 
strategi. De vill uppfattas som en välkomnande restaurang som är öppen för alla sorters 
människor och de vill skapa en mysig och tuff industriell-känsla för kunderna. Att lyckas 
förmedla ett företags image och varumärke på ett rättvisande och önskvärt sätt är enligt 
litteraturen mer troligt om samtliga sinnen är riktade åt samma håll (Hultén et al., 2011). Om 
istället något sinnesstimuli inte är enhetlig med övriga sinnen ökar risken att företagets 
varumärke blir otydligt eller misstolkas (Spence et al., 2014). Det bör dock anmärkas att Hultén 
et al. (2011) belyser att ju fler sinnen som samvarierar desto bättre, och att lyckas skapa en multi-
sensorisk varumärkesupplevelse där samtliga sinnen bidrar kan ses som det slutgiltiga målet med 
sinnesmarknadsföring. 
 
Huruvida Diné lyckats skapa en multi-sensorisk varumärkesupplevelse för kunderna eller inte ska 
nu analyseras. Först kan konstateras att synupplevelsen på Diné, efter att ha granskat både 
intervjun och enkätsvaren, på ett tydligt sätt bidrar till att skapa rätt känsla. En förklaring till 
synsinnets bidrag kan till stor del förklaras av inredningen som domineras av metall och trä, och 
enligt kunderna förmedlar en industriell känsla, samt bedöms som mysig och tuff.  
 
Vad gäller ljudstimuli hos Dine är det främst musik som aktivt används. Huruvida den “gott och 
blandade” musiken som spelas bidrar till en industriell känsla är svårt att argumentera för. Dock 
bidrar det troligen till det som Dana konstaterar är viktigt för Diné; att vara öppna och 
tillgängliga för alla sorters människor. Genom att inte använda någon särskild typ av musikstil 
sker ingen selektering av kundsegmentet på grund av ljudstimuli.  
 
Vad gäller doften inne på Diné är det svårt att utifrån litteraturen se hur den på något sätt skulle 
kunna bidra till att framhäva varumärket på ett bättre sätt än det redan görs. Som sagt jobbar Diné 
mer med att reducera oönskade lukter än vad de aktivt implementerar någon annan doft än 
hamburgarens egen arom, förutom på toaletterna där de använder doftljus med citrondoft. 
Eftersom restaurangen huvudsakliga produkt är just hamburgaren torde det vara en rimlig 
strategi, som det just nu är, att inte låta någon annan doft ta över så att hamburgarens doft inte når 
fram.  
 
Känselupplevelsen i lokalen har åsidosatts lite, och beskrivs av Dana som det minst prioriterade 
sinnet hos Diné. Dock kan det, som sagt, ha vissa fördelar att inte fokusera kring funktionella 
aspekter och istället lyfta fram det estetiska i restaurangen. Det går trots det att argumentera för 
att känselsinnet bidrar till att skapa rätt atmosfär i lokalen eftersom de hårda stolarna och borden 
är robusta och industriella.  
 
Som diskuterats tidigare är smaksinnet ofta ett resultat av många förklarande variabler. Men 
frånsett det kan ändock konstateras att smakupplevelsen på Diné fyller sin funktion som 
varumärkesskapare, eftersom restaurangen i grund och botten är beroende av att kunna erbjuda 
sina kunder goda hamburgare. Detta stärks även av Danas utlåtande då han konstaterar att de två 
viktigaste sinnena för deras del är smaken och synen, han förklarar att “så länge det ser bra ut och 
maten smakar gott, kommer det gå hem hos kunden”. 
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Sammanfattningsvis skulle kunna sägas att Diné använder de olika sinnena på ett relativt väl 
avvägt sätt till att skapa en multi-sensorisk varumärkesupplevelse för kunden. Detta antagande 
kan styrkas av de övervägande goda omdömen som Diné fick då respondenterna skulle betygsätta 
sitt restaurangbesök. Det var 30 procent som bedömde besöket som mycket bra och 36 procent 
som gav betyget bra. Anmärkningsvärt nog, var det ändå 10 procent som ansåg att deras 
restaurangbesök var dåligt. Förklaringar till den minoritet av negativa omdömen kan vara att 
maten är för kall när den serveras, att det tar lite för lång tid att få in maten, att deras veganska 
utbud inte föll kunderna i smaken samt att ljudvolymen ansågs vara för hög. Dessa förklaringar 
var nämligen några av svaren på frågan om respondenterna var missnöjda med något under deras 
besök.  
 
Med stöd i litteraturen, intervjun och enkätsvaren går det att argumentera för att det finns några 
åtgärder som Diné skulle kunna vidta för att förbättra kundernas varumärkesupplevelse. Det 
första är musikvolymen, som de har som strategi att höja när antalet gäster ökar. Med tanke på att 
de flesta negativa benämningarna kring ljudupplevelsen motiverades med att volymen var för 
hög, borde Diné snarast utvärdera denna strategi. Särskilt eftersom att Dana själv nämner att 
musiken endast ska vara i bakgrunden och inte något som kunderna ska tänka särskilt mycket på. 
Därmed torde det vara rimligt att låta musiken vara just det, i bakgrunden.  
 
Ett annat möjligt förbättringsområde utifrån enkäterna är att Diné skulle kunna förbättra 
känselupplevelsen för sina kunder. I enkäterna kunde urskiljas att respondenterna bedömde att 
sittplatserna var relativt hårda. Vid förändring av sittplatserna skulle Diné behöva vara 
eftertänksamma så att inte den estetiska aspekten med inredningen tar skada. Stolarnas hårdhet är 
något som nämndes både bland nöjda och missnöjda kunder. Det skulle kunna tolkas som att det 
är ett möjligt förbättringsområde, men att justeringen kräver lite mer eftertanke kring vad som 
faktiskt kan göras. En möjlighet är att byta ut möblerna mot lite bekvämare möbler, men som 
fortsatt förmedlar en industriell känsla. 
 
Det finns en möjlighet för Diné att genom förändring av deras smakstimuli utöka sin 
smakupplevelse samt vara mer tillgänglig för fler. Detta skulle kunna ske genom utveckling av 
deras utbud vegansk mat. De kommentarer som respondenterna gav gällande det nuvarande 
veganska på menyn antydde att utbudet var för smalt och att de få alternativ som fanns inte höll 
en hög kvalitet rent smakmässigt. En utveckling av menyn skulle, utöver att erbjuda ett bredare 
utbud av smaker, även innebära en möjlighet konkurrera med andra hamburgerrestauranger i 
Örebro för att locka till sig kunder som är veganer. 
 

4.2 Bastard Burgers 

Skateboard, street och hip hop; det är det första vi tänker på när vi kliver in på Bastard Burgers. 
Väggarna är svartklädda och inredningen har tydliga drag av en streetfood restaurang, vilket 
gör att man får en avslappnad och cool känsla av restaurangen. Stilen återspeglas av 
personalen, som har mycket tatueringar och tuffa kläder. Vi går över till bardisken och pratar 
med serveringspersonalen. En ung tjej tar emot oss och vi tittar på deras breda utbud. Vi 
beställer in tre stycken Los Angeles-hamburgare och sätter oss i de hårda bänkarna. Burgarna vi 
får in är saftiga och honungsdressingen gifter sig perfekt med baconen. Vi gläds åt att sitta på 
denna plats och äta god mat i gott sällskap. 
 

4.2.1 Tabeller för innehållsanalys 
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Intervju 
Kategori: Kod: Data: 

Övergripande Strategi Franchise, tydliga riktlinjer, 
standardiserat 

 Image Cool, rå, hård 

Synstimuli Färg Neutrala, svart, vitt 

 Ljus Dunkel, mysig 

 Tema Street 

Ljudstimuli Musik Hiphop 

 Röster God ton 

 Övrigt Minimera ljud från köket 

Luktstimuli Matdoft Tydlig doft av hamburgare 

 Lokal Ventilation 

Känselstimuli Konsistens Vältestad,  

 Bekvämlighet Hårda möbler 

 Temperatur Lagom 

Smakstimuli Mat Standardiserad, 
välplanerade smaker 

 Övriga sinnen Presentationen är viktig, 
krispsallad ger bra 
konsistens 

 
Enkät 
Kategori: Kod: Data: 

Synupplevelse Färg Coolt, annorlunda 

 Ljus - 

Synstimuli Tema Coolt, välkomnande, 
trevligt 

Ljudupplevelse Musik Bra musik, okej musik, 
hiphop 

 Röster Högljutt 

 Övrigt - 

Doftupplevelse Mat Stekos 

 Lokal Ingen doft, neutralt 
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Känselupplevelse Konsitens Bra konsitens 

 Bekvämlighet Osköna stolar 

 Temperatur - 

Smakstimuli Mat Gott, hög kvalitet 

 
 

4.2.2 Företaget och deras strategi 

Bastard Burgers kommer från Norrland och har spridit sig genom hela landet sedan det grundades 
i Luleå år 2016. Franchisen växer hela tiden och idag finns det 23 restauranger i Sverige, från 
Boden i norr till Stockholm i söder (Bastard Burgers, 2019). Det grundläggande affärskonceptet 
kommer från grundarnas starka intresse av streetfood, hamburgare och hiphop. Idéen är att 
erbjuda högkvalitativa hamburgare i en avslappnad och enkel miljö. Den tuffa stilen som tar 
inspiration från hiphop- och streetkultur genomsyrar hela verksamheten och är en aspekt som får 
Bastard Burgers att sticka ut från mängden. Deras snabba expansion har underlättats på grund av 
deras starka varumärke, deras högkvalitativa produkter och det arbete de lagt ned på att 
marknadsföra sig genom sociala medier (Boström, 2018). 
 
Intervjun med den vikarierande restaurangchefen Josefine sker den 11 december 2019 på Bastard 
Burgers i Örebro mellan klockan 15:00 och 16:00. Under intervjun förklarar hon att Örebro är en 
växande stad och att det därmed ansågs lämpligt att etablera Bastard Burgers där. Den ordinarie 
restaurangchefens kontakt med grundarna verkar även ha bidragit till etableringen i Örebro. 
Bastard Burgers i Örebro har daglig kontakt med franchiseägarna, som bestämmer och hjälper till 
med allt från menyn till inredningen. Eftersom företaget är en franchise har restaurangen i Örebro 
väldigt tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska utformas. Denna standardisering innebär inte 
att alla Bastard Burgers restauranger ska se likadana ut, men de ska ha samma stämning oavsett 
vart i Sverige man befinner sig. Det är viktigt att kunden känner igen varumärket när de besöker 
någon av deras restauranger och att de ska veta vad de får när de besöker restaurangen. 
 
I första hand är det ledningen på Bastard Burgers som tar besluten om hur verksamheten bör 
utformas och eventuella åtgärder som behöver tas vid. Däremot tar de gärna emot synpunkter från 
de olika restaurangerna de har i Sverige, för att kunna förbättra deras verksamhet. Detta skiljer 
sig från andra franchises i Sverige som många gånger inte tar hänsyn till vad deras 
franchisetagare har för synpunkter. 
 
Bastard Burgers stil skiljer sig ganska mycket från de andra hamburgerrestaurangerna i stan. Den 
streetfood-stil som de fokuserar på är inget som någon annan hamburgerrestaurang i stan 
använder sig av och Josefine förklarar även att ”vi kör stenhårt på enbart hamburgare och inga 
sallader eller liknande”. Detta förstärker den nischade verksamhet som Bastard Burgers har och 
känslan de försöker förmedla. 
 
Att kunden känner igen de andra varumärken som Bastard Burgers samarbetar med är även 
viktigt. Kunden behöver se vilka varumärken Bastard Burgers samarbetar med, för att företaget 
ska kunna bygga upp sin image. Två bryggerier som Bastard Burgers samarbetar med är This Is 
How och The Bronx Brewery. Ölerna behöver vara synliga i restaurangen och deras varumärke 
behöver vara synligt för kunden. Ett annat företag Bastard Burgers samarbetar med är 
skateboardbutiken Kiosk, en butik belägen i Örebro. Samarbete med detta företag har gjorts i 



35 
 
 

form av att tillsammans skapa kläder och skateboards, vissa som även säljs i restaurangen i 
Örebro. Det som alla dessa företag har gemensamt är att de har samma coola och “råa” stil som 
Bastard Burgers och att de samtidigt vill förmedla en genuin och trevlig känsla till kunden. 
Samarbetet med dessa företag är gynnsamt för Bastard Burgers då det stärker deras image och 
bidrar till en positiv upplevelse för kunden. (The Bronx Brewery, 2019) (Thisis.how, 2019) 
(Kiosk Skate Shop, 2019). 
 
I intervjun med Josefine förklarar hon att stilen på restaurangen är någonstans mellan en 
“snofsig” finrestaurang och en snabbmatsrestaurang. Den ska ha en viss egen stil och stämning 
som kunderna ska kunna känna igen när man kommer in i restaurangen. Även fast den tuffa 
street- och hiphopstilen på restaurangen verkar vara mer nischad mot den yngre populationen och 
människor med de intressena, är kundsegmentet på restaurangen i Örebro förvånansvärt brett. 
Många pensionärer kommer för att äta på restaurangen och det är långt ifrån bara unga som äter 
där. 
 

4.2.3 Synupplevelse 

Huvudsyftet med den inredning Bastard Burgers använder sig av är att skapa en mysig och 
avslappnad atmosfär. En specifik aspekt de använder sig av för att skapa denna atmosfär är deras 
ljussättning. Josefine förklarar att de sänker belysningen för att få en mer dunkel och mysig 
känsla i restaurangen. Det ska vara avslappnande för ögonen när man går in i restaurangen och de 
har utformat belysningen så att det inte blir för skarpt ljus. Dock har de lite ljusare under lunchen 
eftersom det är så mycket folk då men sänker sedan belysningen under kvällen. Vad gäller färger 
i restaurangen så har de ganska neutrala färger, i stället för skrikiga och jobbiga färger. Det är 
väldigt mycket svart färg i restaurangen, tillsammans med en del vit färg. Syftet med dessa färger 
är att det ska se ut som att man är hemma hos vem som helst, vilket förstärker den mysiga och 
hemtrevliga atmosfären de försöker förmedla. 
 
På samma sätt som litteraturen beskriver att ljussättning är en viktig aspekt för att skapa en 
trevlig visuell upplevelse använder Bastard Burger sig av en specifik ljussättning för att göra 
kunderna nöjda (Hultén 2014). Den svaga och dunkla belysningen kan enligt litteraturen göra så 
att kunden reagerar mer på stimuli och även skapa ett större intresse för maten. En sådan 
belysning signalerar även högre priser och mer service (Ryu & Han, 2011), vilket går hand i hand 
med Bastard Burgers syfte att skilja sig från snabbmatsrestaurangerna. Dessa aspekter indikerar 
att den svaga belysningen är fördelaktig för restaurangen att använda sig av. 
 
Inredningen i restaurangen har en ”hård” stil, utan kuddar eller liknande för att göra möblerna 
mjukare. Trä och metall är de material som används till inredningen och det finns inga textilier i 
lokalen. Det står bänkar längs väggen som påminner om parkbänkar och väggarna är 
huvudsakligen prydda med vitt tegel med olika svarta klistermärken som dekoration. Borden i 
lokalen har mönster bestående av klistermärken inspirerade av hiphop- och skateboardstilen och 
klistermärken är även utsatta på restaurangens väggar. 
 
Alla dessa aspekter kring inredningen förstärker känslan av att man sitter på en gaturestaurang i 
New York och de förmedlar en cool känsla av restaurangen. Detta överensstämmer med vad 
litteraturen säger om att inredningen bör matcha stilen på restaurangen och användas för att 
förmedla företagets image och värderingar (Hultén et al. 2011) (Ryu & Han, 2011) (Hansen, 
Jensen & Gustafsson, 2005). Utefter detta går det att argumentera för att Bastard Burgers 
använder sin inredning på ett fördelaktigt sätt. 
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Det går att argumentera för att inredningen på Bastard Burgers är mer fokuserad på estetiska 
faktorer, snarare än funktionella faktorer. Inredningen fyller en estetisk funktion eftersom den 
först och främst är till för att skapa en trevlig visuell upplevelse. De estetiska faktorerna främjar 
kundens synupplevelse i större utsträckning än de funktionella faktorerna (Hultén 2014). På 
grund av detta går det att argumentera för att Bastard Burgers inredning är fördelaktig för att 
skapa en positiv synupplevelse för kunden och för att stärka deras image av en streetfood-
restaurang. 
 
Kundernas åsikter om deras synupplevelse på Bastard Burgers var övervägande positiv, då 24 
procent hade haft en bra synupplevelse och 38 procent hade haft en mycket bra synupplevelse. 
Vad som utmärker de positiva kommentarerna är att de tycker att inredningen är trevlig, cool, 
annorlunda och välkomnande. Många respondenter tyckte om den coola inredningen, som 
skapade en skateboardstil i restaurangen. Den här stilen ansågs även vara trendig och aktuell, 
vilket utefter teorin är en positiv aspekt för företag att ha i sin restaurang (Pecotic et al., 2014). En 
av respondenterna tyckte att man känner sig cool bara av att gå in i restaurangen, vilket kan peka 
mot att stilen på restaurangen även kan vara ett sätt för kunderna att identifiera sig själva. Att 
vistas på restaurangen kan vara ett sätt att uttrycka sin egen stil och värderingar, vilket teorin 
förklarar kan vara en anledning till att kunder går till vissa restauranger (Hultén, 2011). 
 
Från dessa enkätsvar går det att se att kundernas synupplevelse stämmer överens med den coola 
men mysiga atmosfär företaget försöker förmedla till kunden med hjälp av olika synstimuli. 
Däremot har vissa respondenter uttryckt negativa aspekter och brister i restaurangens synstimuli. 
Det mest frekventa som nämns är att lokalen är för liten. Storleken av lokalen resulterar i att det 
blir trångt mellan bord och stolar och när det är mycket folk i lokalen upplevs det som stökigt och 
rörigt. För att åtgärda det här problemet skulle restaurangen behöva byta lokal, vilket skulle kräva 
mycket arbete och vara ett långsiktigt projekt för företaget. 
 

4.2.4 Ljudupplevelse 

I intervjun med Josefine förklarar hon att den huvudsakliga musiken som spelas i restaurangen är 
hiphop och liknande genrer. De använder sig av en spotifylista som franchiseägarna har bestämt 
ska spelas i alla Bastard Burgers restauranger. Till skillnad från andra restauranger använder sig 
Bastard Burgers inte av radiokanaler. Istället spelar Bastard Burgers endast upp musiken från 
deras spotifylista, för att den typen av musik ska förstärka skateboard- och streetstilen i 
restaurangen, samt förmedla deras image. Skateboard- och streetstil brukar nämligen gå hand i 
hand med hiphopmusik. Spotifylistan finns även på företagets hemsida, där alla besökare på 
hemsidan kan ladda ned den för att få en känsla av hur restaurangen är. Att göra spotifylistan 
tillgänglig för allmänheten är ett sätt att förmedla deras image. 
 
I likhet med litteraturen använder Bastard Burgers sig av musik för att förstärka sitt varumärke 
och image. Människor har väldigt lätt för att minnas särskilda ljud och att förknippa dessa med 
vissa platser. Genom att alltid spela hiphopmusik på restaurangen kommer kunderna 
förhoppningsvis koppla samman företaget och dess varumärke med hiphopmusik. Detta är 
positivt eftersom Bastard Burgers vill bli förknippat med hiphop, då det är en av de stilar 
företaget försöker förmedla till sina kunder. (Hulten et al. 2011). Litteraturen förklarar även att 
det är fördelaktigt om musiken matchar servicemiljön i restaurangen. Utefter detta går det att 
argumentera för att Bastard Burgers följer detta råd. Hiphopmusiken går ihop med den coola och 
New York-inspirerade inredningen som restaurangen har. På grund av detta är det möjligt att 
Bastard Burgers skapar ett välbehag hos kunderna så att de blir villiga att återvända till 
restaurangen (Hultén 2014). 
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Josefine tyckte att musiken kunde bli lite tjatig, då det ständigt spelas hiphop och inte någon 
annan genre. Hon har tidigare jobbat på franchiseägda restauranger och de hade alla samma 
koncept, där endast en specifik spellista får spelas i restaurangen. Bastard Burgers verkar därmed 
inte vara ensamma om att sköta sin musik på det här sättet. Ett möjligt problem med att ha en 
sådan nischad musik är att det endast kommer att attrahera det kundsegment som tycker om den 
sortens musik. I fallet av Bastard Burgers finns det risk att bara ungdomar och människor med ett 
intresse för hiphopmusik kommer att besöka restaurangen. Josefine förklarar dock att så inte är 
fallet. Till Bastard Burgers i Örebro kommer människor i alla åldrar och med alla olika intressen. 
Det som är gemensamt för deras kunder är att de främst kommer för hamburgarnas skull, och 
vilken sorts musik som spelas är inte lika viktigt. 
 
Aspekten med den nischade musiken är intressant, då det antyder att en restaurang kan ha en 
mycket nischad verksamhet men samtidigt kunna nå ut till ett brett kundsegment. För Bastard 
Burgers kan de använda sig av hiphopmusik men ändå kunna attrahera alla typer av kunder. På 
det här sättet stämmer Bastard Burgers strategier inte överens med hur litteraturen tycker att 
restauranger bör välja sin musik. Litteraturen föreslår nämligen att restauranger bör välja musik 
som är familjär och omtyckt, för att kunna locka till sig så många kunder som möjligt (Hultén 
2014). Det går att argumentera för att hiphopmusik är en genre som inte är familjär och omtyckt 
av alla kunder. Skulle Bastard Burgers följa litteraturens råd hade de istället spelat radiomusik, 
men eftersom deras musik inte verkar skrämma iväg några kunder finns det fog för att ifrågasätta 
litteraturens råd. 
 
En egen reflektion kring varför hiphopmusiken fungerar i Bastard Burgers lokaler kan vara att det 
är en typ av musik som fungerar bra i restaurangmiljöer. Litteraturen i det här arbetet förklarar 
enbart hur klassisk musik och popmusik påverkar kunden (Hultén 2014). En egen reflektion är 
dock att hiphopmusik, som oftast är lugnare och mindre skrikig än exempelvis pop- och 
rockmusik, skulle vara mer lämplig att ha i en restaurang. Det är möjligt att den lugnare stilen 
hiphop oftast har bidrar till att skapa en lugn och trevlig atmosfär i restaurangen. Det kan även 
vara så att musiken fungerar bra på Bastard Burgers eftersom den passar deras stil och bidrar till 
att skapa helhetsupplevelsen på restaurangen. 
 
Vad gäller andra ljud i restaurangen förklarar Josefine att de inte arbetar något speciellt med 
dessa. Snarare handlar det om att det inte ska vara några andra ljud i lokalen, då de alltid försöker 
hålla ljudet från köket till minimum och att inte väsnas så att det hörs ut i restaurangen. Sättet 
serveringspersonalen kommunicerar med kunderna är dock viktigt, då det är avgörande för 
kundens upplevelse på restaurangen. Serveringspersonalen säger alltid hej och hejdå till 
kunderna, då det är viktigt för kunderna att de blir sedda och känna sig välkomna. Kunderna ska 
känna sig omhändertagna och nöjda med sitt besök, vilket innebär att serveringspersonalen alltid 
måste hålla god ton till kunderna. Ett problem är dock när det är väldigt många kunder i 
restaurangen, då serveringspersonalen inte hinner med att uppvakta alla kunderna. Under de 
tillfällena fokuserar personalen istället på att ge bästa möjliga service i kassan, eftersom de inte 
hinner springa runt till alla kunderna. 
 
Vad gäller kundernas åsikter om ljudupplevelsen visade enkätsvaren ganska spridda åsikter (se 
bilaga 4). Det var en jämn fördelning mellan svarsalternativen dåligt, okej, bra och mycket bra 
vilket pekar mot att kunderna var relativt oeniga i sina bedömningar. Dessa svar går även ihop 
med de motiveringar som kunderna skrivit. De positiva motiveringar som utmärkte sig i 
enkätsvaren var att de tyckte att ljudnivån i restaurangen var lagom och att det inte var några ljud 
som utmärkte sig. Några enstaka respondenter tyckte att musiken var bra och att de gillade 
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känslan den gav restaurangen. De mindre positiva motiveringar som utmärkte sig var att de tyckte 
ljudnivån var för hög och att det blev väldigt högljutt när det var mycket folk i lokalen. Detta kan 
kopplas till det faktum att lokalen är ganska liten och att det snabbt kan bli mycket folk inne i 
lokalen. Några få respondenter var inte heller särskilt nöjda med musikvalet, då de inte tyckte om 
hiphopmusiken. 
 
Övergripande för enkätsvaren kring ljudupplevelsen var att nästan alla svaren var fokuserade på 
ljudnivån i restaurangen. Väldigt få respondenter skrev någonting om musiken i restaurangen och 
vad de tyckte om den. Detta kan bero på det sätt som frågan är formulerad, då det står “hur var 
din ljudupplevelse?” i formuläret. Respondenterna kan ha misstolkat frågan och trott att det enda 
som efterfrågades var ljud, exempelvis slammer från köket, röster eller oljud. En annan förklaring 
till frånvaron av svar kopplade till musiken kan vara att respondenterna inte hade lagt märke till 
musiken eller inte reflekterat över den. Om detta skulle stämma så har Bastard Burgers 
användning av musik varit framgångsrik och deras val av musik passar då in i restaurangen. Det 
är möjligt att musiken fyller en bra funktion som bakgrundsmusik och att kunderna inte tänkt 
särskilt mycket på den. 
 

4.2.5 Doftupplevelse 

Vid frågan om hur Bastard Burgers i Örebro jobbar med dofter i sin restaurang svarar Josefine att 
det viktigaste är att det är bra ventilation i lokalen så att det inte luktar unket eller stekos från 
köket. Förutom den här aspekten så jobbar de inte något speciellt med dofter. Det finns inga 
växter i lokalen som kan utsöndra dofter och de har heller inga doftljus eller liknande. Hon 
förklarar att det viktigaste är att det doftar gott om maten och att det inte finns några andra dofter 
i lokalen som negativt kan påverka upplevelsen av maten och dess dofter. Detta går samman med 
en av de strategier litteraturen föreslår, som handlar om att eliminera alla oönskade dofter i 
lokalen med hjälp av tekniska hjälpmedel, för att skapa en god atmosfär för kunden. Det faktum 
att Bastard Burgers lägger stor vikt vid att maten ska lukta gott går även samman med litteraturen 
som föreslår att doften bör likna produkten. Hamburgarna ska lukta hamburgare och inget annat. 
(Hultén et al. 2011). 
 
Det är möjligt att Bastard Burgers skulle gynnas av att använda någon specifik doft i lokalen för 
att höja sinnesupplevelsen för sina kunder. Viss litteratur har nämligen visat att vissa dofter har 
positiv påverkan på hur länge kunderna vistas i restaurangen (Guéguen & Petr 2006). Vilken doft 
de skulle använda sig av är dock svårt att uttala sig om. En viktig aspekt är att doften bör matcha 
företagets image och restaurangens servicemiljö. Genom att använda en signaturdoft skulle 
Bastard Burgers kunna stärka sin image och skapa en igenkänningsfaktor (Hultén et al. 2011). 
 
Kunderna på Bastard Burgers verkar vara övervägande positiva till doftupplevelsen på Bastard 
Burgers, där 36 procent tyckte doftupplevelsen var bra och 34 procent tyckte doftupplevelsen var 
mycket bra (se bilaga 4). Utifrån motiveringarna till enkätsvaren verkar restaurangen ha lyckats 
med sin strategi att lokalen inte ska lukta någonting. Majoriteten av respondenterna hade inte lagt 
märke till några oönskade lukter i restaurangen, vilket var positivt. Någon enstaka respondent 
tyckte dock att det var en del stekos och att det berodde på att lokalen var så liten. 
 
Många respondenter tyckte att maten luktade gott, men inte anmärkningsvärt gott. Detta kan vara 
ett möjligt åtgärdsområde för Bastard Burgers, då det förmodligen skulle vara gynnsamt för 
kundernas doftupplevelse om maten luktade mer och godare. I respondenternas svar var de dock 
mer fokuserade på hur maten smakade, snarare än hur den luktade. Detta kan indikera att doften 
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av maten är mindre viktig än smaken på maten. Doften på maten hör dock ihop med smaken, 
vilket teorin förklarar (Hultén et al. 2011; Hultén 2014; Krishna 2012). 
 

4.2.6 Känselupplevelse 

Känselsinnet täcks in i många av de andra sinnena som tagits upp, men de två aspekter Josefine 
nämner när hon får frågan om hur de arbetar med känselsinnet är temperaturen i restaurangen och 
komforten på möblerna. Vad gäller temperatur i restaurang förklarar Josefine att de inte har haft 
problem med några kunder som sitter och fryser när de besöker restaurangen. Det verkar vara 
lagom varmt och kunderna verkar nöjda. Under varma somrar brukar de ha dörren öppen, för att 
det inte ska blir för varmt och kvavt i lokalen. 
 
Vad gäller inredningen i lokalen är möblerna ganska hårda eftersom de ska efterlikna en 
gaturestaurang i New York, som tidigare nämnts. Vad som är intressant kring den hårda 
inredningen är att den inte fyller den praktiska funktionen av komfort som litteraturen skriver om 
(Hultén 2014), då mjukare möbler hade varit mer bekväma för kunderna. Den hårda inredningen 
kan därmed vara negativ för kundernas känselupplevelse, då mjukare möbler hade varit mer 
bekväma. I Bastard Burgers fall verkar det dock som att de valt design och estetiska faktorer 
framför de praktiska. Det verkar som att de tycker att det är viktigare att möblerna passar in i 
stilen av en streetfood-restaurangen, snarare än att de är bekväma. 
 
Från enkätundersökningen (se bilaga 4) går det att se att kunderna var nöjda med 
känselupplevelsen. Det var 34 procent som tyckte känselupplevelsen var okej, 26 procent som 
tyckte den var bra och 36 procent som tyckte den var mycket bra. Det var en ganska jämn 
spridning av svaren och inget som stack ut särskilt mycket. Bland de positiva motiveringarna var 
att maten hade bra konsistens och att det bidrog till smaken på ett positivt sätt. Det finns dock en 
del problemområden som respondenterna identifierade i enkätsvaren. Ett av dessa var att 
möblerna var för hårda, vilket går att knyta samman med ovanstående stycke kring strukturen och 
formen på möblerna. Restaurangens val av estetik framför komfort verkar reflekteras i kundernas 
åsikter. Huruvida Bastard Burgers borde byta till mjuka möbler är dock svårt att spekulera kring, 
eftersom det skulle bryta upp den streetfood-image som de försöker förmedla till kunden. 
 

4.2.7 Smakupplevelse 

Aspekten av standardisering är extra viktig när det kommer till maten på restaurangen. Det finns 
tydliga riktlinjer på exakt hur hamburgarna och pommes fritesen ska tillagas, allt från hur tunna 
tomatskivorna ska vara till hur länge pommes fritesen ska ligga i fritösen. Maten måste smaka 
likadant, oavsett vilken av Bastard Burgers restauranger man befinner sig på. Däremot är en 
viktig aspekt inom restaurangen att det inte blir för standardiserat. Den vikarierande 
restaurangchefen Josefine förklarar det som: “Man måste kunna vara sin egen person också. Det 
ska inte vara så att alla som jobbar här är robotar”. Att kockarna får visst svängrum är därmed en 
viktig aspekt, för att den avslappnade och hemtrevliga känsla i restaurangen ska kunna bibehållas. 
 
Josefine förklarar att strategierna kring smakerna och hur de kombineras är någonting som 
franchiseägarna har bestämt, vilket innebär att hon inte har särskilt bra koll på dem. Hon förklarar 
dock att alla hamburgarna är välplanerade och att smaker har testats fram för att få de olika 
hamburgarna så goda som möjligt. Alla ingredienserna och smakerna på hamburgarna ska ”gifta 
sig med varandra” som hon förklarar.  
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De olika hamburgarna har väldigt specifika smaker som franchiseägarna har tagit fram. Med 
hjälp av olika smaktester och experiment kring olika ingredienser har de lyckats ta fram de 
hamburgare de tycker passar bäst. Det är en ständig process inom Bastard Burgers att ta fram nya 
hamburgare och att förbättra de hamburgare de redan erbjuder. På grund av detta är det viktigt att 
kökspersonalen inte förändrar de recept som franchiseägarna tagit fram. Kunderna får nämligen 
inte beställa sådant som inte ingår i Bastard Burgers meny. Exempelvis får kunderna inte be om 
att få vissa ingredienser utbytta i sina hamburgare, då det skulle riskera att smakkombinationerna 
inte blir på det sätt som franchiseägarna har tänkt. Standardiserade recept säkerställer att maten 
på Bastard Burgers håller en hög kvalitet. 
 
En annan viktig aspekt kring Bastard Burgers mat är att de erbjuder veganska hamburgare. När 
deras ”Beyond-burgare”, som är helt vegansk, togs bort från deras meny blev kunderna mycket 
kritiska. Det var nämligen en mycket populär hamburgare och när den togs bort fanns inga 
veganska alternativ som var lika bra. Efter att ledningen på Bastard Burgers experimenterat och 
testat nya kombinationer för Beyond-burgaren lades den tillbaka på menyn, vilket gjorde 
kunderna nöjda. Josefine förklarar att Örebros restauranger har bland den största försäljningen av 
vegansk mat i hela Sverige. Detta innebär att en stor del av Bastard Burgers kundgrupp är 
veganer och att det är viktigt att de kan tillfredsställa dessa kunder också. 
 
Vid frågan om hur Bastard Burgers jobbar med de andra sinnena för att skapa en positiv 
smakupplevelse för kunden svarar Josefine att det är någonting de absolut tänker på. Hon har 
själv jobbat mycket kring att lägga upp maten och med presentationen av maten. Det ska se 
snyggt ut när hamburgaren presenteras på brickan och alla ingredienser i hamburgaren ska synas 
när den serveras. Detta löses genom att hamburgaren vinklas uppåt i korgen, så att alla 
ingredienser blir synliga för kunden. Gästerna ”äter med ögonen först” som hon förklarar det och 
det är därmed extra viktigt att maten ser bra ut när den serveras. Det ska vara ordning och reda på 
maten när den presenteras och inte ligga huller om buller. 
 
Vad gäller de andra sinnena förklarar Josefine att de använder sig av krispsallad istället för vanlig 
sallad. Detta gör att den hamburgaren ser godare ut, får en mer tillfredsställande konsistens och 
även låter trevligare då tuggandet av krispsalladen ger ett härligt knaprigt ljud. En annan aspekt 
är hur tjocka skivorna ska vara på hamburgarna. Exempelvis får tomaterna inte vara tjockare än 3 
mm, eftersom det är så mycket annat på hamburgarna som måste få plats. Det är viktigt att man 
får plats med allt i en tugga på hamburgaren, vilket innebär att de inte får vara för tjocka. Alla 
smaker ska samverka i munnen och det är därmed viktigt att allt får plats i munnen. Detta innebär 
även att ingredienserna och dressingen är väl utspridd över hamburgaren så att varje tugga 
erbjuder samma smak-kombination. 
 
Bastard Burgers verkar vara väl medvetna om de andra sinnenas påverkan på smakupplevelsen. 
De arbetar med synen genom att presentera maten på ett snyggt sätt, hörseln genom att använda 
krispig sallad och känseln genom att ha alla ingredienser tunna för att hamburgaren ska vara 
praktisk att äta. Detta överensstämmer med litteraturens sätt att förklara vikten av de andra 
sinnena när restauranger utvecklar sina smakupplevelser. (Hultén et al., 2011; Zellner et al., 
2014). Litteraturen förklarar även att smaksinnet är den viktigaste aspekten för en restaurang att 
ta hänsyn till när de utformar sina sinnesupplevelser (Ryu & Han 2011). Eftersom Bastard 
Burgers lyckats skapa en mycket framgångsrik smakupplevelse för sina kunder, vilket framgår av 
enkätsvaren, går det att argumentera för att de arbetar på det sätt som litteraturen föreslår för att 
skapa en positiv sinnesupplevelse för sina restauranggäster. 
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Från enkätsvaren (se bilaga 4) är det tydligt att kunderna var nöjda med deras smakupplevelse på 
Bastard Burgers. Av respondenterna var det 30 procent som tyckte det var en bra smakupplevelse 
och 52 procent som tyckte det var en mycket bra smakupplevelse. Bland motiveringarna finns 
många beskrivningar av hur goda de anser att hamburgarna är. Hamburgarna anses vara gjorda 
från grunden och ingredienserna bedöms vara av hög kvalitet. Vissa kommentarer nämner även 
att Bastard Burgers har de bästa hamburgarna i Örebro, vilket är mycket positivt. 
 
Även de veganska hamburgarna fick mycket god kritik i enkäten. Utefter både graderingen och 
motiveringen av smakupplevelsen är det den överlägset bästa av de fem olika 
sinnesupplevelserna på Bastard Burgers. Vissa mindre positiva kommentarer var dock med i 
enkätsvaren också. Bland dessa var åsikterna om pommes fritesen de vanligaste. Vissa 
respondenter ansåg att pommes fritesen inte var på samma nivå som hamburgarna. 
 

4.2.8 Multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

Vad gäller vilket sinne som är viktigast för Bastard Burgers att arbeta med förklarar Josefine att 
det inte går att svara på. Det är alla sinnen tillsammans som skapar upplevelsen på restaurangen 
och det går därmed inte att rangordna dem. För att kunden ska vilja gå in på restaurangen är det 
viktigt att det ser trevligt och inbjudande ut i lokalen, för att de ska trivas med sitt 
restaurangbesök och vilja göra återbesök är det viktigt att maten smakar bra. Genom att alla 
sinnena samverkar skapas en multi-sensorisk varumärkesupplevelse. De fem sinnena samverkar 
på Bastard Burgers för att tillsammans skapa ett varumärke och image som karaktäriseras av en 
avslappnad och hemtrevlig atmosfär som samtidigt är tuff och trendig. Företaget strävar även 
efter att skapa en upplevelse som karaktäriseras av god mat, trevlig personal och en mysig 
atmosfär. 
 
Varje sinne används för att framgångsrikt skapa deras image och den sinnesupplevelse de vill att 
kunden ska ha. Genom att inreda med hårda och tuffa möbler som påminner om en 
gaturestaurang och genom att utsmycka lokalen med sådant som får tankarna till hiphop- och 
streetkultur skapas en fördelaktig synupplevelse för kunden. Detta går samman med 
ljudupplevelsen, då musiken i restaurangen enbart är hiphopmusik. Genom att satsa på att maten 
ska lukta gott, ha bra konsistens och smaka gott skapas en fördelaktig doft-, känsel- och 
smakupplevelse. En lagom temperatur bidrar även till en trevlig känselupplevelse för kunden. 
 
Överlag verkar det som att kunderna var nöjda med sitt besök på Bastard Burgers (se bilaga 4). 
Det var 38 procent som betygsatte sitt restaurangbesök som bra och 32 procent som betygsatte 
sitt restaurangbesök som mycket bra. Vid frågan om det var något kunderna var missnöjda med 
sitt restaurangbesök togs problemet med lokalens storlek upp. Vissa respondenter ansåg att 
lokalen var för liten och att det skapar en stressig känsla i lokalen. Ett annat problemområde 
kunderna tog upp, som dock inte innefattas av de fem sinnena, är att de tyckte maten var för dyr. 
Priset ansågs inte riktigt matcha kvaliteten, då kunderna inte tyckte att priset var så högt att man 
kunde äta på en finrestaurang för samma pris. Eftersom Bastard Burgers inte anses vara en 
finrestaurang så är det höga priset inte befogat enligt kunderna. 
 
Ett annat problemområde som inte innefattas av de fem sinnena är att maten stundtals kan ta för 
lång tid att komma ut till kunden. Servicen ansågs även vara bristfällig av några respondenter, då 
de inte upplevde att de blev trevligt bemötta av personalen eller uppvaktade under sitt besök. 
Detta går inte samman med vad Josefine förklarade att de alltid arbetar med ett trevligt 
kundbemötande. Att vissa respondenter tyckte på detta vis kan dock bero på att inte all 
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servicepersonal på Bastard Burgers i Örebro följer dessa riktlinjer, eller att servicepersonalen haft 
för mycket att göra under vissa dagar. 
 
Josefine förklarar att det alltid finns saker som de kan förbättra med sin verksamhet och att de får 
vissa klagomål. Den aspekt som kunderna klagar mest på, som även nämns utifrån enkätsvaren, 
är att det kan ta för lång tid för kunderna att få sin mat på helgerna. Vad gäller klagomål på maten 
ser Josefine alltid till att fråga kunderna under sin måltid ifall de är nöjda eller ifall det finns 
någonting de är missnöjda med. På det här sättet kan kunder erbjudas ny mat ifall det skulle visa 
sig att någonting är fel med maten. 
 
De huvudsakliga områdena för att förbättra kundens sinnesupplevelse på Bastard Burgers är att 
lösa det trånga utrymmet i lokalen. Detta kan dock vara ett problem som är svårt att lösa på kort 
sikt, och förmodligen någonting som de skulle behöva arbeta med under en längre tid. Att ta bort 
vissa bord och stolar i lokalen för att skapa utrymme skulle resultera i att mindre kunder kan 
besöka restaurangen och att deras försäljning skulle minska. Det enda sättet att lösa det här 
problemet på skulle vara att finna en större lokal i Örebro som Bastard Burgers kan etablera sig 
på. Deras restaurang i Örebro city ligger även ganska avsides, då den ligger på norr och en bit 
från centrum. Ett mer centralt läge med större lokal vore därmed fördelaktigt för att Bastard 
Burgers ska kunna skapa en bättre sinnesupplevelse för sina kunder. 
 
För att kunna erbjuda ett trevligt restaurangbesök för sina kunder kan det vara möjligt att Bastard 
Burgers i Örebro behöver se över de rutiner de har för kundbemötande och service. Då inte alla 
kunder fått samma bemötande som Josefine förespråkat är det möjligt att all servicepersonal inte 
agerar på samma sätt för att göra kunden nöjd. Detta är något de möjligtvis behöver se över i sin 
verksamhet. Att väntetiderna är för långa är även en aspekt Bastard Burgers skulle behöva arbeta 
på. Genom att reducera väntetiderna kan de få nöjdare kunder och skapa en mer positiv 
sinnesupplevelse. 
 
Vad gäller de hårda möblerna i lokalen som tidigare diskuterats är det möjligt att det kan vara 
något som behöver åtgärdas. Flera respondenter tyckte att stolarna och bänkarna var hårda, vilket 
försämrade deras känselupplevelse. För att lösa detta skulle Bastard Burgers kunna använda sig 
av andra möbler, eller möjligtvis ha sittdynor på stolarna som gör det mer bekvämt att sitta på 
restaurangen. Problemet med detta är dock att det kan försämra synupplevelsen för kunden. Det 
kan även försämra imagen av restaurangen som en tuff gaturestaurang. En avvägning skulle 
behöva göras av företaget om vad som är viktigast: synupplevelsen och imagen eller kundernas 
känselupplevelse. 
 

4.3 Burger Love 

Redan vid entrén möts vi av bardisken och restaurangens kök. Serveringspersonalen hälsar oss 
välkomna och vi tittar oss runt för att få en känsla av stället. Det är ett ganska vanligt 
hamburgerhak, men med en viss stil mot det amerikanska hållet. Affischer på gamla amerikanska 
ikoner och amerikanska sportlag sitter uppsatta på väggarna och möblerna påminner om 50-
talet. En aspekt med lokalen vi märker fort är doften från kolgrillen i köket som står mitt i 
restaurangen. Vi beställer in våra efterlängtade hamburgare och så fort de kommit ut hugger vi 
in. Smakkombinationerna är goda och maten presenteras på ett trevligt sätt. Vi njuter av den 
goda maten och tittar runt på de roliga affischerna som då och då får oss att skratta. 
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4.3.1 Tabeller för innehållsanalys 

Intervju 
Kategori: Kod: Data: 

Övergripande Strategi God smakupplevelse 

 Image Ingen plan 

Synstimuli Färg Enhetligt röd färg 

 Ljus Många ljuskällor 

 Tema Inget tydligt tema 

Ljudstimuli Musik Radio, blandat 

 Röster Trevligt bemötande 

 Övrigt Lokalen begränsar 
möjligheterna 

Luktstimuli Matdoft Kolgrillsdoft 

 Lokal Grilldoft/kol lukt 

Känselstimuli Konsistens Krispiga pommes 

 Bekvämlighet Sköna möbler 

 Temperatur Vanlig temperatur 

Smakstimuli Mat Lagad med omsorg, fokus 
på smaksinnet, fetthalt 

 Övriga sinnen Grilldoften kan påverka 

 
Enkät 
Kategori: Kod: Data: 

Synupplevelse Färg - 

 Ljus Mörkt 

Synstimuli Tema Amerikanskt, trevligt 

Ljudupplevelse Musik Okej musik 

 Röster Högljutt 

 Övrigt Bullrigt från köket 

Doftupplevelse Mat Kolgrillat 

 Lokal Bra, sunkigt, osigt 

Känselupplevelse Konsistens Krispigt 
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 Bekvämlighet Trångt 

 Temperatur - 

Smakstimuli Mat Gott, torrt, bra kombination 
av smaker 

 

4.3.2 Företaget och deras strategi 

En intervju har genomförts på Burger Love med arbetsledaren Sefik Davutsson, den 9:e 
december mellan 09:30 och 10:00 och för att komplettera denna har även Burger Loves 
restaurangchef, Michel Kanat, intervjuats under samma dag mellan 13:00 och 13:30. Under den 
första intervjun berättar Sefik att hamburgerrestaurangen Burger Love, som ligger vid stortorget i 
centrala Örebro, öppnade 2013 och är den hamburgerrestaurang som varit verksam under längst 
period i Örebro. Innan Burger Love öppnade ägde Michel en restaurang i samma lokal, I Love 
Kebab. Sefik uttrycker att Burger Love inte har någon tydlig strategi kring hur de arbetar med de 
fem sinnena. En anledning till detta kan vara att restaurangen inte är franchiseägd och att det bara 
finns en Burger Love restaurang. 
 
Sefik nämner vikten av att utvecklas både på ett personligt och- företagsmässigt plan, delvis på 
grund av en ökad konkurrens i Örebro. Det framgår ingen tydlig plan angående skapande av en 
image utan verksamheten genomsyras av ambitionen att genomföra varje moment så bra som 
möjligt. Verksamhetens huvudsakliga mål är att kunden ska få en god smakupplevelse och det 
faktum att Burger Love är hamburgerrestaurangen som varit verksam i Örebro under längst tid 
skulle kunna vara ett bevis på att de inte behöver ta fram en mer komplicerad strategi. 
Hamburgerrestauranger med ett tydligare tema än Burger Love har tvingats gå i konkurs, vilket 
kan peka mot att tema inte är en avgörande aspekt för att en restaurang ska klara sig i Örebro. Ett 
exempel på detta är Lily’s Burger som har ett väldigt tydligt tema av en amerikansk diner från 
50-talet, men som trots detta bara klarade sig i Örebro i ett år (NA, 2019). 
 

4.3.3 Synupplevelse 

När Sefik tillfrågas om hur Burger Love arbetar för att skapa en behaglig synupplevelse nämner 
han den problematik som uppstår på grund av lokalens utformning. Detta nämns även i stor 
utsträckning i enkäten, där ett flertal är missnöjda då lokalen upplevs som trång. Ytterligare en 
nackdel är att en stor del av lokalen har begränsad tillgång till naturligt ljus vilket medför att det 
krävs lampor för att belysa lokalen. Detta innebär att en stor del av restaurangen i dagsläget inte 
drar nytta av fördelarna med naturliga ljuskällor som Edwards & Torcellini (2002) nämner. 
Lamporna har stark belysning vilket de flesta respondenterna tycker är till restaurangens fördel. 
 
Dessa två aspekter av restaurangen går delvis att koppla till det exempel relaterat till McDonalds 
som Gustafsson et. al (2014) tar upp. I exemplet beskrivs hur trångt utrymme och stark belysning 
har den strategiska prägeln att öka omsättningen av kunder. Även om Burger Love har liknande 
attribut som McDonalds är skillnaden att belysningen på Burger Love uppskattas av kunderna. 
För att skilja sig från snabbmatsrestauranger skulle de med fördel dimma ner ljuset och samtidigt 
i linje med Hulténs teori (2014) öka kundens reaktion på stimuli och ge dem en bekvämare 
upplevelse. Synupplevelsens betyg från enkäten är övervägande bra, där 74 procent tycker att det 
är okej eller bättre. 
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Även om Sefik under intervjun poängterar att det är slumpen som avgjort inredningen på Burger 
Love finns det ett fåtal kommentarer från enkäterna som nämner ett amerikanskt tema, vilket 
även noterades under intervjun och vid den genomförda observationen. Han menar att 
restaurangens tema har skapats successivt, utan någon baktanke till varför viss interiör valts ut. 
Michel påpekar dock att det fanns ett amerikanskt tema från början men att det ändå stämmer att 
temat har utvecklats slumpmässigt. Han tillägger även att det inte har varit någon riktig tanke 
bakom restaurangens inredning och att de inte har funderat tillräckligt länge på vad de vill 
förändra. 
 
Att restaurangen inte har ett tydligt tema kan vara problematiskt. Burger Love skulle med största 
sannolikhet stärka sin image om de hade ett genomgående tema som inte är slumpmässigt 
framtaget. Detta är något som Hultén (2011) nämner i teorin, skapandet av känslor och 
upplevelser till stor del beror av restaurangens inredning. Trots intervjuns genomgående tema, att 
Burger Love inte har någon noterbar strategi, finns det ändå en del positiva aspekter enligt teorin. 
Exempelvis har de klätt om alla möbler till en enhetlig röd färg, vilket enligt Hultén (2011) kan 
påverka konsumentbeteendet, då varma färger förväntas öka antalet impulsiva beslut. Även 
företagets logotyp har en baktanke, där logotypen består av ett tjurhuvud på en vinröd bakgrund. 
Det är meningen att den här logotypen ska representera restaurangens användning av högrev i 
sina hamburgare. Logotypen återfinns på många ställen i restaurangen, exempelvis på korgarna 
maten serveras i och de medföljande våtservetterna. Detta ger en visuell stimuli som bidrar till att 
skapa en trevlig synupplevelse. 
 
Designen på de visuella stimuli föreslås enligt litteraturen vara antingen estetiska eller 
funktionella. Som funktionella faktorer inräknas exempelvis komfort, layout och skyltning, vilka 
underlättar kundens besök på restaurangen. Estetiska faktorer är sådana som inte har någon 
praktisk funktion, utan endast är till för att ge kunden en trevlig visuell upplevelse. Dessa faktorer 
främjar kundens sinnesupplevelse i större utsträckning än vad de funktionella faktorerna gör 
(Hultén 2014).  
 
Litteraturen delar in det visuella i estetiska och funktionella aspekter. Under intervjun uppfattas 
det som att Burger Love är intresserade av funktionalitet i större utsträckning än vad de bryr sig 
om de estetiska aspekterna. Michel nämner under intervjun att de vill handikappanpassa ingången 
till restaurangen för att göra restaurangen tillgänglig för alla. Detta är i dagsläget dock inte 
genomförbart då restaurangens byggnad är k-märkt. Detta är synd, eftersom det skulle kunna 
signalera att alla är välkomna till restaurangen och locka till sig fler kunder. 
 

4.3.4 Ljudupplevelse 

Burger Love har ingen speciell tanke bakom vilken musik som spelas i restaurangen. Sefik 
berättar att de spelar alla möjliga typer av musik, från radiokanaler till hitlistor. Däremot 
poängterar han vikten av att låtarna är familjevänliga, eftersom alla ska känna sig välkomna i 
restaurangen. Familjär och omtyckt musik är något som teorin förespråkar, eftersom det bidrar till 
att skapa en positiv atmosfär för kunden (Hultén 2014). Eftersom Burger Love riktar sig till alla 
typer av kunder kan musik som de flesta människor tycker om vara fördelaktigt att använda sig 
av. Teorin föreslår även att musiken bör matcha inredningen och servicemiljön i restaurangen 
(Hultén 2014). Att spela musik de flesta tycker om kan tänkas vara fördelaktigt med tanke på att 
det inte finns något specifikt tema i restaurangen. Det finns ingen risk för att musiken inte 
matchar inredningen eftersom den är ganska allmän och vanlig. 
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Något som inte behöver vara självklart i en restaurang är det faktum att Burger Love faktiskt 
använder sig av musik överhuvudtaget. Litteraturen som beskrivs i detta arbete förespråkar 
däremot vikten av att använda musik, där de förklarar att musik i restauranger förhöjer kundernas 
sinnesupplevelse (Hultén 2014). Utefter detta går det att argumentera för att musik, med en 
lagom volym, kan vara fördelaktig för Burger Love att använda sig av. 
 
Kunderna verkar överlag vara nöjda med ljudupplevelsen på Burger Love, där 44 procent av 
respondenterna tyckte att ljudupplevelsen var okej och endast 14 procent gav ett lägre betyg. (se 
bilaga 5). Trots att kunderna överlag verkar vara nöjda med ljudupplevelsen i restaurangen finns 
det en del kommentarer från enkäterna som tyder på att det finns förbättringsmöjligheter. Ett 
antal respondenter nämner att det är för högt ljud i lokalen, bullrigt från köket, för mycket snack 
från omgivningen och att lokalens lilla yta gör att det blir för högljutt. Det verkar som att dessa 
kommentarer överensstämmer med Sefiks inställning till ett av restaurangens problem: att 
lokalens storlek och utformning är begränsande. 
 
En större lokal vore fördelaktigt för ljudupplevelsen på Burger Love, då ljudet skulle kunna 
spridas mer i lokalen. Att hitta en ny och större lokal i Örebro skulle dock vara ett stort projekt 
för företaget. På grund av att de har ett väldigt centralt läge kan det vara svårt att hitta en större 
lokal med så centralt läge. Ett alternativ är att öppna upp ännu en restaurang i Örebro, möjligtvis 
en bit utanför centrum med större ytor. Detta skulle dock kräva mycket resurser från företaget. Ett 
annat förslag är att sänka musiken när det är mycket folk i lokalen, vilket skulle minska 
ljudnivån. 
 
Ett annat åtgärdsförslag kring ljudet har att göra med tiden på dygnet och vilka kundgrupper som 
vistas där. I intervjun med Michel nämner han att de kunder som besöker restaurangen under 
kvällstid tenderar att vara mellan 15 och 30 år, vilket är yngre än de kunder som är där under 
dagtid. Eftersom restaurangen besitter denna kunskapen kanske det vore möjligt att använda den 
för att förbättra ljudupplevelsen ytterligare. Att generalisera kring vilken sorts musik som en 
yngre respektive äldre målgrupp värdesätter borde inte vara omöjligt. Att ha kunskap kring vad 
sina kunder föredrar för musik är något som Caldwell och Hibbert (2002) belyser som ett verktyg 
för att skapa en bättre ljudupplevelse.  
 

4.3.5 Doftupplevelse 

Det framgår inte under intervjuerna med Sefik eller Michel om Burger Love arbetar med att 
skapa några dofter i lokalen. Att döma av kommentarerna från enkäten är det endast ett fåtal som 
nämner doften av maten som serveras på restaurangen, bland annat att det doftar kolgrillat och 
var välkryddade ingredienser. De andra kommentarerna påpekar restaurangens luftkvalitet, vilket 
även är det första som Sefik lyfter när han blir tillfrågad om hur de arbetar med dofter i lokalen. 
Ett problem på Burger Love är nämligen att det sprids rök från restaurangens kök. Detta beror 
delvis på lokalens storlek och att köket är beläget mitt i restaurangen men även på grund av en 
bristfällig ventilation. Sefik beskriver att detta beror på att de grillar allt kött med deras kolgrill 
vilket även är något som är utmärkande för restaurangen. 
 
Under intervjun beskriver han röken både som en grilldoft och som en röklukt, vilken man 
känner när man besöker restaurangen. Skillnaden i att det både upplevs som en doft eller lukt är 
en personlig avvägning vilket åskådliggörs i enkätsvaren med kommentarer som “Doftar 
kolgrillat” och “ok antar jag”, till skillnad från svar som “luktar lite sunkigt där inne” och “luktar 
mycket snabbmat som sätter sig i kläderna”. Det går på det här sättet att se skillnad på ordet 
“doft” som har en positiv innebörd och ordet “lukt” som har en negativ innebörd. Det verkar vara 
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en viss oenighet bland kunderna om huruvida kolgrillen mitt i restaurangen skapar en dålig lukt 
eller en positiv doft. 
 
Luktupplevelsen är dock den sinnesupplevelse som fått sämst betyg på Burger Love, där 10 
procent har svarat att de tyckte doftupplevelsen var dålig och ytterligare 10 procent bedömde den 
som mycket dålig. På grund av att ett flertal kunder är missnöjda med att det luktar matos i 
restaurangen kan detta ha en negativ påverkan på kundernas sinnesupplevelse. Detta är förståeligt 
då Lindstrom (2005) argumenterar för att lukt till 75 procent skapar konsumenters känslor och att 
luktupplevelsen kan förstärka smakupplevelsen med upp till 80 procent (Hultén 2011). På grund 
av detta bör det vara av stort intresse för Burger Love att förbättra ventilationen i lokalen. Trots 
att kundernas betyg på smakupplevelsen i dagsläget är högt, är det möjligt att en förbättring av 
kundens doftupplevelse kommer att förbättra deras smakupplevelse eftersom de två sinnena 
påverkar varandra väldigt mycket. 
 
Michel nämner under intervjun att Burger Love till stor del har förlitat sig på word-of-mouth som 
marknadsföring. Eftersom restaurangens kök är i direkt anslutning till ingången är doften/oset det 
första som kunden möts av. Krishna (2012) poängterar att minnen av lukter har längre varaktighet 
än de andra sinnena, vilket innebär att kundens luktupplevelse bör vara av stort intresse. Kunder 
som haft en positiv doftupplevelse och de som haft negativ luktupplevelse kan båda tänkas 
påverka word-of-mouth marknadsföringen på gott och ont. 
 

4.3.6 Känselupplevelse 

Sefik berättar att Burger Love använder sig av samma möbler som fanns i lokalen när den 
föregående verksamheten “I Love Kebab” bedrevs, däremot har de klätt om dessa. Det faktum att 
de använder sig av samma möbler ger ett intryck av att de inte lägger särskilt mycket fokus på 
kundens känselupplevelse. Han nämner att de inte tänker på möblerna i särskilt stor utsträckning 
men att han anser att de är komfortabla. Detta avspeglas även i enkäten där kunderna är nöjda 
med komforten i restaurangen, 27 procent tycker att känselupplevelsen var bra och 37 procent 
tycker att känselupplevelsen var mycket bra (se bilaga 5). 
 
I enkäterna är det få av de höga betygen som har motiverat sina svar vilket gör att det är svårt att 
säga hur Burger Love har skapat en god känselupplevelse för dessa kunder. De som är mer 
kritiska till känselupplevelsen nämner att restaurangen är för liten och att vissa platser är sämre 
än andra. Detta skulle kunna vara på grund av att en del platser i restaurangen är väldigt nära 
både köket och ingången. Michel nämner att stora förändringar i lokalen skulle innebära att de 
behöver “blåsa ut hela lokalen” eller anskaffa en ny lokal. Han säger även att de inte upplevt att 
de behöver genomföra stora förändringar på grund av restaurangens goda läge på stortorget, men 
att restaurangen skulle gynnas av fler parkeringsmöjligheter, då ett flertal av kunderna hämtar 
maten med take-away. 
 

4.3.7 Smakupplevelse 

Under intervjun med Sefik framgår det att kundens smakupplevelse är den viktigaste 
sinnesstimuli Burger Love jobbar med och han förklarar att deras mat är lagad och framtagen 
med omsorg. Detta stämmer överens med litteraturen som anser att smakupplevelsen är den 
viktigaste sinnesupplevelsen för restauranger att jobba med (Ryu & Han 2011). Lokalens storlek 
begränsar möjligheterna att utveckla de andra sinnena vilket gör att fokus hamnar på förbättring 
av smaksinnet. Det märks tydligt under intervjun att Burger Love har lagt ned mycket fokus på 
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kundens smakupplevelse. Bland annat förklarar Sefik detaljerat vilken typ av kött de använder sig 
av och vilken fetthalt det har. Detta för att hamburgarna ska smaka så gott som möjligt. 
 
Att Burger Love jobbar mycket med deras smaker återspeglas även i enkätsvaren, där 42 procent 
hade en bra smakupplevelse och 32 procent hade en mycket bra smakupplevelse (se bilaga 5). Att 
kunderna var mycket nöjda med maten visas även i de kommentarer som skrivits. Exempel på 
dessa kommentarer är: “det var smakrikt och pommesen var krispiga” och “ingredienserna 
samarbetade bra med smaklökarna”. Det fanns dock motiveringar som tyder på att 
smakupplevelsen inte var lika bra. Hamburgarna beskrevs bland annat som “fryspuckar”, “torra” 
och “de ser godare ut än vad de är”. Några kunder har även nämnt att smaken har varierat mycket 
från besök till besök, vilket tyder på att smakerbjudandet inte håller en jämn nivå.  
 
Kolgrillen är något som kan ha en påverkan på smaken, både åt det positiva respektive det 
negativa hållet. Hultén et al. (2011) nämner att luktsinnet kan förstärka smaksinnet med upp emot 
80 procent, men även att om produktens doft är lik produkten så kommer kundens 
sinnesupplevelse att förstärkas. Det är inte otänkbart att doften från kolgrillen är en doft som kan 
förknippas med grillad mat, och därmed kan klassificeras som lik produkten, som i det här fallet 
är hamburgaren. Utefter det går det att argumentera för att doften från kolgrillen skulle kunna 
höja smakupplevelsen. 
 
Restaurangens pommes är något som Michel gärna lyfter fram under intervjun. Dessa har även 
erhållit god kritik i enkäten där ett flertal kunder nämner att de har en fördelaktig textur. Det är 
krispigheten som kunderna är nöjda med, vilket Christensen (1984) menar är en avgörande faktor 
för att skapa en minnesvärd sinnesupplevelse. Det kan även bidra till uppfattningen att råvarorna 
som används är färska. (Kivela et. al 1999) 
 

4.3.8 Multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

Restaurangen har ingen klar image på grund av det planlösa temat i restaurangen. Det finns även 
en del faktorer som tyder på att kundernas sinnesupplevelser inte är enhetligt positiva. För att 
Burger Love ska lyckas skapa en tydlig multisensorisk varumärkesupplevelse finns det en del de 
behöver förändra med sina sinnesstimuli. I dagsläget får man uppfattningen att de inte har någon 
tydlig strategi gällande andra sinnen än smaksinnet, men frågan är om de verkligen upplever att 
de behöver göra något åt de andra sinnena. Att döma av kundernas sammanvägda upplevelse från 
enkäten (se bilaga 5) kan man argumentera för att de står sig bra på marknaden där 26 procent 
tycker att besöket var bra och 32 procent mycket bra. Sefik och Michel uttalar sig dock båda 
under intervjun om att konkurrensen i Örebro hårdnar vilket talar för att det ligger i tiden att för 
att göra något annorlunda. 
 
Enligt teorin kan det vara fördelaktigt för Burger Love att skapa en tydligare image för att öka 
kundernas lojalitet till varumärket. Eftersom kunderna skapar en mental bild av företaget när de 
hör namnet skulle det gynna restaurangen om de kunde erbjuda ett tema som är väl genomtänkt, 
som kunden minns när de lämnar restaurangen. Det skulle förmodligen inte vara dumt om de 
satsade mer på att framhäva det amerikanska temat som man kan notera på restaurangen i 
dagsläget. Detta skulle kunna öka associationen med restaurangens logotyp. 
 
Lokalens storlek är ett genomgående problem för sinnesupplevelsen på Burger Love. Det är för 
litet och trångt, vilket försämrar upplevelsen från de olika sinnena. När kunderna tillfrågades om 
de är missnöjda med något utmärker sig svaren som nämner restaurangens matos. Några av dessa 
är väldigt negativa och de nämner att de inte tänkt återkomma till restaurangen. Detta tyder på att 
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kundernas doftupplevelse är tillräckligt dålig för att det ska försämra den multisensoriska 
varumärkesupplevelsen. Ett alternativ för att lösa matoset vore att bygga om i lokalen, så att 
köket var mer avskilt, kanske med väggar, så att lukten inte läcker ut i lokalen. Det bästa 
alternativet vore dock att hitta en ny lokal, för att kunna få större ytor och kunna erbjuda 
kunderna en mer tillfredsställande sinnesupplevelse. En större lokal skulle även minska 
problemet som vissa kunder har med ljudnivån. 
 
Som tidigare nämnt är den uttalade ambitionen att genomföra varje moment så bra som möjligt, 
men att Burger Love framförallt fokuserar på kundens smakupplevelse, vilket avspeglas i 
enkäten. Däremot verkar det som att kvaliteten på burgarna varierar från gång till gång, speciellt 
med tanke på den omsorg och tid de verkar lagt ner på att framställa de olika burgarna. Under 
båda intervjuerna används begreppet kostnadsfråga flitigt vilket kan indikera att ägaren Michel i 
dagsläget inte tycker att det är värt att investera i den befintliga lokalen då han verkar vara nöjd 
med vad verksamheten presterar i dagsläget. 
 
Burger Love kan vara ett exempel på att det finns fler faktorer som påverkar kundens 
restaurangupplevelse än sinnesupplevelser. Som tidigare nämnt åtnjuter de i dagsläget en 
förmånlig position i centrala Örebro på en gata som Michel kallar “matgatan”. Tillgängligheten 
kan vara en stor del i varför restaurangen har funnits under längst period av alla 
hamburgerrestauranger i staden. 
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5. Slutsatser och reflektioner 
 
I detta sista avsnitt kommer de två frågeställningar som presenteras i arbetet att besvaras. 
Reflektioner kring teorin, metoden och det empiriska materialet görs även i detta avsnitt, för att 
identifiera möjliga brister och förbättringar med arbetet. 
 

5.1 Besvarande av frågeställning 1 

Den första frågeställningen i detta arbete var: Hur bidrar olika sinnesintryck till kundens 
upplevelse av Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burgers? Genom att analysera det 
empiriska materialet blev det möjligt att se hur de olika restaurangerna arbetar med de olika 
sinnena. 
 
Diné Burgers har en relativt tydlig idé om hur deras varumärke ska uppfattas av kunderna: en 
restaurang som är öppen och välkomnande för alla sorters människor, där en mysig och tuff 
industriell känsla ska prägla upplevelsen. Samtliga sinnen används på något sätt för att forma 
varumärket, bland annat är musiken som spelas familjär och inredningen kan klassificeras som 
mysig och industriell. Vidare präglas atmosfären i lokalen av smaken samt doften från 
kvalitetshamburgare som är gjorda från grunden. 
 
I dagsläget är Burger Loves image inte tydligt definierad, vilket avspeglas i deras användning av 
sinnesstimuli. Det sinne som tydligast bidrar till restaurangens varumärke är smaksinnet. De 
andra sinnena är också bidragande till att forma kundens sinnesupplevelse, men de är inte 
genomtänkta i samma utsträckning som kundens smakupplevelse. Avsikten med den stimuli som 
företaget sänder ut är att skapa en miljö där alla upplever att de är välkomna. 
 
På Bastard Burgers används de fem sinnena för att tillsammans skapa en stil som är inspirerad av 
skateboard-, street- och hiphopkultur. Deras sinnesstimuli samverkar även för att skapa en mysig 
och trevlig sinnesupplevelse för kunden. Imagen och sinnesupplevelsen har blivit möjlig genom 
att bland annat inreda lokalen med tuffa möbler, spela hiphopmusik och servera hamburgare med 
högkvalitativa ingredienser. På Bastard Burgers är kunden alltid i fokus och deras mål är att 
erbjuda en upplevelse fokuserad på god mat i en trevlig miljö. 
 

5.2 Besvarande av frågeställning 2 

Den andra frågeställningen i detta arbete var: Hur kan dessa företag skapa en bättre sensorisk 
varumärkesupplevelse för sina kunder genom att förändra deras sinnesstimuli? 
 
Efter att ha analyserat intervjun med Dana, ägaren av Diné Burgers i Örebro och jämfört med vad 
litteraturen förespråkar samt svaren från enkätundersökningen, har några åtgärdsförslag kring 
deras sinnesmarknadsföring formulerats. Det första är en förändring kring deras ljudstimuli, och 
att det inte är fördelaktigt att de höjer volymen när antalet gäster i restaurangen ökar. Istället 
borde de låta musikvolymen vara intakt när det kommer fler gäster.   

Vidare kan Diné gynnas av att utveckla sina sittplatser till att bli bekvämare, dock utan att hämma 
dess estetiska syfte att skapa en mysig och industriell känsla. Det krävs följaktligen en avvägning 
och eftertanke innan denna åtgärd kan utföras. Vad gäller det sista förslaget till Diné är det att 
bredda sitt veganska utbud. Genom att göra det skulle deras befintliga kunder bli nöjdare, men 
det skulle även öka deras konkurrenskraft och möjlighet att locka kunder från andra restauranger.  
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Det främsta problemet som Burger Love har i dagsläget är deras kolgrill. Intervjun med Sefik och 
enkäterna tyder på att den har en alldeles för negativ påverkan på kundernas doftupplevelse för 
att det ska förbises. Detta är ett problem eftersom kolgrillen är något som är utmärkande för 
restaurangen. Burger Love skulle tjäna på att minimera mängden rök i restaurangen genom att 
förbättra ventilationen, alternativt anskaffa en större lokal. Ett annat problem är att restaurangens 
otydliga image, de skulle förmodligen tjäna på att förbättra kundernas synupplevelse med hjälp 
av en inredning som på ett påtagligare sätt skapar deras image.  
 
Ett av de problem Bastard Burgers i Örebro står inför är storleken på restaurangen och den 
problematik det skapar för utvecklingen av de olika sinnena. För att kunna förbättra sin 
sinnesstimuli kan det vara fördelaktigt för Bastard Burgers att skaffa en ny lokal att etablera sig 
på. En större lokal skulle möjliggöra en lägre ljudnivå och även en mer avslappnad känsla för 
kunden eftersom det inte skulle bli lika trångt och rörigt i lokalen. 
 
En annan aspekt Bastard Burgers skulle behöva ta itu med är de långa väntetiderna de har för att 
maten ska komma ut. Genom att se över sina rutiner och den personal de har skulle det kunna bli 
möjligt att snabba på tillagningen av maten och servicen. Det verkar även som att kvaliteten på 
kundbemötandet varierar en del bland personalen på Bastard Burgers. Genom att skapa tydligare 
riktlinjer kring hur personalen bör bemöta sina kunder kan det bli möjligt att skapa en mer 
framgångsrik sinnesupplevelse för kunden. 
 

5.3 Reflektioner 

Informationen som erhölls från de olika intervjuerna har varierat. Den intervju som avvek mest 
från de andra var intervjun med Burger Love. Detta beror på att respondenterna på Burger Love 
inte hade särskilt mycket kunskap kring hur restaurangen arbetade med de fem sinnena och 
därmed inte hade så mycket att berätta om dessa aspekter. Respondenten tog upp många andra 
aspekter kring hur restaurangen arbetade, men strategiska aspekter kring restaurangen var inget 
respondenten hade kunskap om. På grund av detta blev det inte möjligt att få lika mycket empiri 
från Burger Love som från de andra restaurangerna. 
 
På Diné Burgers och Bastard Burgers hade respondenterna inte så bra koll på restaurangernas 
strategier som hade hoppats på. Detta kan bero på att det inte var franchiseägarna som 
intervjuades. I dessa verksamheter styrs allting av de som grundat företagen och det är de som 
bestämmer det mesta på restaurangerna, allt från inredningen till maten. Det är därmed naturligt 
att franchisetagarna inte har lika bra koll på de strategier företagen använder sig av som 
franchiseägarna har. På grund av detta hade det bästa alternativet varit att intervjua 
franchiseägarna på Diné och Bastard Burgers, för att få en mer djupgående förståelse för de 
strategier restaurangerna använder sig av. 
 
Det är även möjligt att det varit bättre att genomföra intervjuer med kunderna istället för enkäter. 
Om intervjuer hade genomförts med kunderna hade mer information och djupare förståelse kring 
deras sinnesupplevelser kunnat erhållas. En svaghet som den metoden hade medfört är dock att 
urvalet hade minskat och färre människors åsikter hade kunnat analyserats (Jacobsen, 2017). 
Syftet med att ta fram kundernas åsikter var att få ett brett urval, så att åsikterna de framförde var 
representativa för alla kunder till de tre hamburgerrestaurangerna. För att inte begränsa urvalet, 
men samtidigt kunna erhålla kvalitativ data från kunderna valdes därför att inkludera öppna 
frågor i enkäterna. 
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De påstana intervjuerna var inte framgångsrika, eftersom svarsfrekvensen var för låg. En 
anledning till detta kan vara att inte rätt strategi användes för att locka kunderna till att svara på 
enkäterna. För att få människor att ta sig tid till att svara på en enkät, speciellt under en stressig 
lunchrast, behövs en bra retorisk strategi. Genom att fråga kunderna på ett mer lockande och 
inbjudande sätt hade resultatet av de påstana intervjuerna kunnat blivit annorlunda. Den mest 
frekvent använda frågan som ställdes till kunderna utanför restaurangerna var: “ursäkta, har du 
tid att svara på en enkät?”. Denna fråga visade sig ge dålig respons, då väldigt många tackade nej 
till att svara på enkäten. Att fånga kundernas uppmärksamhet på ett annat sätt hade därför varit 
fördelaktigt. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB 1997) ger förslag på några sätt som kan öka antalet respondenter. 
Exempelvis skulle skapande av sympati förbättra svarsfrekvensen. Detta var något som noterades 
under de påstana intervjuerna. När frasen för att fråga kunderna byttes till: “hej, vi håller på att 
skriva en uppsats, har ni tid till att svara på en kort enkät?” ökade svarsfrekvensen. Detta kan visa 
på att kunderna kände mer sympati för intervjuarna när de visste att enkäten skulle användas till 
en uppsats. En annan faktor som hade kunnat gynnat undersökningen är om intervjuaren 
poängterat hur respondentens deltagande kommer att bidra till något, exempelvis att deras åsikter 
framförs som förbättringsförslag för hamburgerrestaurangerna. 
 
Det är möjligt att hamburgerrestaurangerna i Örebro inte var det bästa valet av bransch för att 
undersöka sinnesmarknadsföring på. Utifrån intervjuerna blev det tydligt att ägarna och cheferna 
på restaurangerna inte visste vad sinnesmarknadsföring var för något och att de inte hade tänkt 
specifikt kring de fem sinnena när de utformade sin verksamhet. Eftersom respondenterna inte 
heller hade så bra koll på de övergripande strategier företagen använde sig av blev det ännu 
svårare att försöka få en bild av deras strategier. Det är möjligt att restauranger, i synnerhet 
mindre restauranger, inte är så fokuserade på att formulera strategier och att vara noga med den 
administrativa delen av deras verksamhet. Under intervjuerna upplevdes att fokus låg mer på den 
dagliga verksamheten och att helt enkelt bara servera god mat till kunderna. 
 
På grund av bristen på övergripande strategier bland de hamburgerrestauranger i Örebro som 
undersöktes finns det anledning att argumentera för att en annan bransch borde valts. Det är 
möjligt att större företag och andra branscher än restaurangbranschen arbetar mer ingående med 
specifika aspekter som de fem sinnena. Sinnesmarknadsföring är en ganska specifik typ av 
marknadsföring och det är inte konstigt att alla företag inte arbetar med denna typ av 
marknadsföring. På större företag är det mer sannolikt att de har mer utarbetade strategier kring 
specifika aspekter som sinnesmarknadsföring. Exempelvis vore det intressant att undersöka hur 
IKEA eller något annat stort svenskt företag arbetar med de fem sinnena för att skapa 
sinnesupplevelser hos sina kunder. 
 
Utefter detta arbete går det att diskutera vikten av imageskapande genom de fem sinnena för 
hamburgerrestaurangerna. Utstickande var Burger Love som inte hade några uttalade strategier 
kring vad för slags image de ville skapa av sig själva. Även Diné Burger hade inte någon särskilt 
tydlig strategi kring imageskapande. Trots bristen på imageskapande verkar det dock gå mycket 
bra för dessa restauranger och det går därmed att argumentera för att medvetet imageskapande 
inte är avgörande för att hamburgerrestauranger ska klara sig på marknaden. Istället kan det vara 
andra aspekter som väger tyngre än deras image, som exempelvis pris, service och läge. 
 
Det går även att ifrågasätta huruvida sinnesmarknadsföring har någon betydelse för att förbättra 
kundernas upplevelse på dessa restauranger. Utifrån empirin blev det tydligt att ingen av 
restaurangerna var medvetna om sinnesmarknadsföring och ingen av dem använde sig av några 
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tydliga strategier kring dessa. Det viktiga för dessa restauranger är först och främst maten, då det 
är den som avgör värdeerbjudandet för kunden. Att ha tydliga strategier kring syn, ljud, smak, 
känsel och lukt verkar inte vara avgörande för att hamburgerrestaurangerna ska klara sig. Utifrån 
enkäterna fanns inga större problem kring de fem sinnena som behövde åtgärdas, utan det var 
främst andra aspekter (ex. pris och service) som var avgörande för att skapa en bättre upplevelse 
för kunden. Relevansen av sinnesmarknadsföring för att förbättra restaurangers värdeerbjudande 
går därmed att ifrågasätta.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Denna bilaga ger en beskrivning av hur intervjuerna var strukturerade. Inga specifika 
intervjufrågor bifogas eftersom det skulle bli överflödigt för läsaren. Frågorna och ordningen de 
ställdes på varierade mellan intervjuerna, men de innehöll alltid de teman som presenteras här 
nedanför. 
 
Övergripande frågor kring restaurangernas verksamhet 
Under det här avsnittet ställs frågor kring vilka strategier restaurangerna använder sig av för att 
skapa nöjda kunder och vilken image de försöker skapa av sig själva. Respondenten får även 
under det här temat stora möjligheter att berätta om deras verksamhet i Örebro i mer allmänna 
termer. 
 
Synsinnet 
Det första sinnet som undersöks är det som litteraturen beskriver som viktigaste för att skapa en 
sinnesupplevelse för kunden: synen. Frågorna om företagens synstimuli handlar om deras 
strategier vad gäller: färg, ljus och teman i lokalen. Frågor ställs även kring hur de tänkt kring 
inredningen och utsmyckningen av lokalen. 
 
Hörselsinnet 
Under detta tema ställs frågor kring hur restaurangerna arbetar med musik, ljud och röster. Frågor 
ställs kring vilken typ av musik de spelar, om de arbetar med några andra ljud i lokalen 
(exempelvis ljud från köket) och vilka riktlinjer de har för att kommunicera med deras kunder. 
 
Luktsinnet 
Restauranger kan använda sig av lukter och dofter både i och utanför restaurangen. Frågor 
rörande specifika dofter i lokalen och dofter från maten ställs under det här temat. Även aspekter 
som reducering av oönskade dofter i lokalen tas upp. 
 
Smaksinnet 
Litteraturen poängterar att smakupplevelsen till stor del påverkas av andra sinnen, samt att olika 
smaker i specifika kombinationer fungerar på ett bra sätt. På grund av detta ställs frågor om hur 
restaurangerna arbetar med smaker i deras mat, men även om hur de arbetar med de övriga 
sinnena för att förhöja smakupplevelsen (exempelvis hur maten ser ut eller doftar). 
 
Känselsinnet 
Under det här temat ställs frågor kring hur restaurangerna har tänkt kring bekvämligheten av 
deras möbler. Andra aspekter kring känselsinnet, exempelvis vilken temperatur de har i 
restauranger ställs även. 
 
 
 
Företagsspecifika frågor 
Det kommer att ställas några företagsspecifika frågor kring sådant som har observerats på de 
olika restaurangerna och kring information restaurangerna har på sina hemsidor. Frågorna ställs i 
mån av tid och kommer att används som följdfrågor om det anses vara lämpligt att veta mer om 
någon aspekt kring restaurangerna. 
 
Avslutande frågor 



 
 
 

Några avslutande frågor kommer att ställas för att bland annat erhålla information kring vilket 
sinnesstimuli restaurangen anser vara viktigast. Intervjuerna avslutas med en fråga om 
respondenten själv vill tillägga något kring sinnesmarknadsföring, exempelvis om det är något 
kring deras sinnesmarknadsföring som inte blivit berört av intervjufrågorna eller om 
respondenten kom att tänka på något kompletterande till en tidigare fråga. 
  



 
 
 

Bilaga 2. Enkätundersökning 
Upplägget av enkäterna som används i arbetet illustreras nedan: 
 

 
 



 
 
 

 
  



 
 
 

Bilaga 3. Enkätsvar - Diné Burgers 

De följande diagrammen illustrerar svarsfrekvens på de olika svarsalternativen för varje 
sinnesupplevelse på Diné Burgers. 

 

 
  



 
 
 

Bilaga 4. Enkätsvar Bastard Burgers 
De följande diagrammen illustrerar svarsfrekvens på de olika svarsalternativen för varje 
sinnesupplevelse på Bastard Burgers. 

 

 
  



 
 
 

Bilaga 5. Enkätsvar Burger Love 
De följande diagrammen illustrerar svarsfrekvensen på de olika svarsalternativen för varje 
sinnesupplevelse på Burger Love. 

 

 

 

 


