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Sammanfattning 

Inledning – efter tre års studier vid Grythytte Akademi fick författaren erbjudande om att 

vara med och starta en cateringverksamhet som en del i ett eventföretag i Karlskrona. För att 

kunna genomföra detta arbete på bästa möjliga sätt ville författaren undersöka möjligheterna 

till att skapa ett cateringföretag som kunde skilja sig ifrån övriga på marknaden. Detta gjordes 

genom att studera sinnesupplevelser och sinnesmarknadsföring för att sedan kunna applicera 

och använda metoderna i verksamheten. 

Syfte – syftet är att belysa användningen av sinnemarknadsföring i ett cateringföretag och hur 

sinnesupplevelser kan användas som redskap för att erbjuda kunden något unikt. 

Metod/ material – uppsatsen bygger på halvstrukturerad intervjuinformation och analyser av 

den information som gavs av informanterna. De intervjuade är tio personer med olika yrken, 

åldern varierar mellan 22- 61 år där fyra av dem var män och sex var kvinnor.  

Resultat – genom urval ur intervjuer visar resultatet på positiva effekter av sinnesupplevelse 

och sinnesmarknadsföring vid en cateringsituation. 

Slutsats – visar på att sinnesmarknadsupplevelse och sinnesmarknadsföring är begrepp som 

skulle kunna vara av stor nytta för cateringföretagaren.  

Nyckelord – sinnesmarknadsföring, sinnesupplevelse, catering och unikt 
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1 Inledning 

 

Efterfrågan på bra matupplevelser på landsbygden ökar ständigt, ändå är det mycket få som 

tycker att utbudet i dag är tillräckligt bra. Undersökningar som Jordbruksdepartementet gjort 

i samband med ”Sverige- det nya matlandet” visar på att det är kvalitén och typen av mat 

som finns på menyn som spelar roll när gästen väljer matställe (Jordbruksdepartementet, 

2009).  

Att bjuda anställda på middagar eller evenemang hör till varje företags vardag, det bjuds 

årligen på julfester och sommarfester, avtackningar etc. Detta sker vanligtvis genom att de 

anställda och ledningen träffas och har en trevlig stund med god mat och dryck. Att bjuda in 

till fest är ingen konst, konsten ligger i att skapa den totala upplevelsen där alla sinnen 

stimuleras. Alla företag inom restaurangbranschen får på ett eller annat sätt kunden eller 

gästen att föra gaffeln till sin mun. Skillnaden ligger i hur mycket eftertänksamhet som ligger 

på tallriken, som finns i glasen eller hur mycket omsorg som finns i lokalen, med interiör och 

människor. Uppsatsen behandlar begreppet det unika, att skapa upplevelser som är något 

utöver det vanliga. Eskil Erlandsson, jordbruks- och matminister i Sverige uttrycker genom 

projektet, ”Sverige – det nya matlandet” att det finns fantastiska förutsättningar i Sverige att 

skapa upplevelser genom mat (Jordbruksdepartementet, 2009).  

Efter tre år vid Grythytte Akademi har jag fått en bred utbildning i det som rör kockyrket, 

med allt vad det innebär av matlagningskunnande, råvarukunskap, ekonomi, hälsa etc. När 

studierna avslutas från programmet Kulinarisk kock och Måltidskreatör är ambitionen att vara 

med och påverka det som rör mat i så väl media som politik. Var skall jag då börja? Ett 

erbjudande gavs om att starta en cateringverksamhet som en del i ett evenemangsföretag i min 

hemstad Karlskrona. Något jag till en början ställde mig frågande till. Utan vidare erfarenhet 

av att driva ett företag antog jag utmaningen. Genom teoretiska perspektiv med förklaringar 

om hur man framgångsrikt driver och konkurrerar med andra företag på marknaden, började 

idéer formuleras för att göra företaget så konkurrenskraftigt som möjligt genom att erbjuda 

kunderna något unikt.  
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Idag finns det ungefär tio till femton cateringföretag i Karlskrona stad och kommun, där cirka 

hälften av dessa är renodlade cateringverksamheter och resterande hälft är restauranger som 

använder cateringverksamheten som ett sätt att nå ut till flera kunder och på så vis dryga ut 

kassan. Maten serveras antingen som buffé eller trerättersmenyer. Maten som är representerad 

är allt ifrån italienskt, thai och svensk husmanskost (Karlskrona kommun, 2011). Vanligtvis 

körs maten ut till festplatsen men i vissa fall hämtas maten färdigpackad på restaurangen där 

kunden själv ansvarar för att få den på plats. De flesta verksamheterna erbjuder möjligheten 

till att ha en kock, eller servitör som finns på plats under festkvällen. Prisbilden varierar från 

ca 200 kr per kuvert upp till 500 kr, beroende på om kunden önskar en buffé med självplock 

eller en trerätters sittande meny (Karlskrona kommun, 2011). 

 

2 Bakgrund 

I begreppet marknadsföring ligger det många olika tolkningar. Marknadsföringen är en 

naturlig del av all typ av handel och av det spel som uppstår vid förhandling som föregår en 

affärsuppgörelse. Marknadsföring som begrepp är egentligen lika gammalt som de olika 

affärskulturerna och handlar om att föra ut varor och tjänster till en viss målgrupp. Där 

målgruppen förväntas köpa det som erbjuds. I begreppet ryms ett stort antal olika handlingar 

som exempelvis, annonsering, reklam, personlig försäljning, sponsring och events (Gezelius 

& Wildenstam, 2007). Lanseringen av begreppet gjordes först på 1950- talet av Neil H. 

Borden som en metafor för vad han menade var den huvudsakliga uppgiften i 

marknadsföringen: att mixa olika antal marknadsföringsaktiviteter för att få ett lönsamt 

slutresultat. I dessa aktiviteter ryms de fyra p:na (product, price, place och promotion). I 

konsumentens köpbeslut väger dessutom emotionella köpkriterier allt tyngre, detta särskilt 

tydligt hos den yngre generationen, 80- talisterna (Parment & Söderlund, 2010).  

Idag väljer konsumenten produkter och tjänster utifrån upplevelser istället för som tidigare - 

produktegenskaper. Konsumentforskaren Morris Holbrook väljer att definiera upplevelse 

utifrån tidigare erfarenheter och menar att konsumentvärdet inte ligger i den inköpta 

produkten eller det valda varumärket. Holbrook ser i stället att produkter tillhandahåller 

tjänster och att det mest väsentliga är dess förmåga att skapa behovstillfredsställande 
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upplevelser (Holbrook, 1999). Forskare anser att de fem sinnena under en lång tid har 

förbisetts i marknadsföringen. Detta tilltrots medvetenheten om dess potential att påverka vid 

ett köpbeslut (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008).  I en kommande doktorsavhandlig ifrån 

Grythytte Akademi, diskuteras denna potential, doktorandstudenten Johan Svahn har under 

fem års tid forskat på hur sinnena kan användas som instrument vid marknadsföringen av 

frukt och grönt i butik, där sensoriska analyser gjorts på äpplen. När man talar om upplevelser 

talar man om att locka fram något personligt och unikt i varje situation (Hultén m.fl. 2008). 

Jens Linder och Mathias Dahlgren, grundare och kock till restaurangerna Matsalen och 

Matbaren, beskriver i boken Det naturliga köket, hur Mathias kan minna sig tillbaka till 

vedugnen där hans mormor bakade bröd som breddes med rikligt med smör som smallt 

mellan den varma nygräddade bullen och ut i händerna. ..”Mycket av maten får gästerna att 

minnas och associera till enkla och starka minnen: en härlig filfrukost en sommarmorgon, 

ljuvliga dofter från en öppen eld, havet vid ett klippbad... Och även om inte alla gäster har 

referenserna, de kanske kommer från ett annat land eller är yngre eller äldre än Mathias, 

verkar det ändå fungera” (Linder & Dahlgren, 2010). 

Enligt Hultén m.fl. skiljer sig sinnesmarknadsföringen från massmarknadsföringen genom att 

utgångspunkten ligger i kundens sinnesupplevelse i stället för att främst fokusera på att trycka 

på och påverka kunden till ett köp (2008).  Genom minnet erinrar vi oss ljud, dofter och 

synintryck och genom att smaka på en maträtt kan alla möjliga känslor väckas till liv inom oss 

vilket gör att upplevelsen känns speciell och just unikt anpassad till oss (Hultén m.fl. 2008). 

Som företagare är det högst aktuellt att lyssna till kundens alla sinnen och i den mån det går 

försöka tillfredsställa så många som möjligt utav dessa för att kunna uppnå ett så positivt 

resultat som möjligt (Hanefors & Mossberg, 2007). 

2.1 Sinnesupplevelse 

Konsumtionsmönstret har förändrats under 1990-talet och framåt. Idag söker gästen efter mer 

än att bara bli mätt vid ett restaurangbesök. Gästen letar idag efter mjukare värden 

(Gustafsson & Mossberg, 2008). För att gästen skall kunna uppfatta en upplevelse som något 

extra krävs det först att kundens mest basala behov tillfredsställs. Andersson och Mossberg 

menar att kunden kan nöja sig med en snabbmatsrestaurang när hon vill stilla sin hunger, de 

så kallade psykologiska behoven. Önskar kunden däremot mer av restaurangbesöket än att bli 

mätt krävs också ett visst mått av intellektuell- och social stimulans, något som kan uppnås 

genom att fler behov och sinnen stimuleras (2004). Ute Walter, forskare vid Grythytte 



5 

Akademi beskriver i en ny doktorsavhandling (2011) vikten av den sociala interaktionen, 

samtalet, vid ett restaurangbesök. Redan vid bokningen över telefon ger restaurangen ett 

första intryck på kunden. Upplevelsen av det första intrycket skall sedan kunna mäta sig med 

den faktiska upplevelsen av restaurangbesöket.  

Det är med hjälp av sinnena som vi registrerar intryck. Genom att skapa en sinnesupplevelse 

erbjuder vi kunden det unika. Sinnesupplevelsen får kunden genom smak, känsel, dofter, ljud 

eller genom synen, var för sig eller kopplat tillsammans (Hanefors & Mossberg, 2007). Andra 

menar att maten som serveras kan användas som en del i upplevelsen, antingen som en 

inledning eller en avrundning för att förstärka den totala upplevelsen (Burstedt, Fredriksson & 

Jönsson, 2006). Våra fem sinnen arbetar ständigt tillsammans för att vi skall kunna uppfatta 

vår omgivning. Genom synen, hörseln, känseln och med hjälp av luktorganets förmåga att 

känna dofter och munhålans förmåga att känna smaker bildar vi oss en uppfattning. Med hjälp 

av de olika organens förmåga skapas sedan upplevelse (Hultén m.fl. 2008). 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

Den mänskliga hjärnan med sina fem sinnen står i fokus i sinnesmarknadsföringen. Det är i 

individens hjärna som ett varumärke kan slå rot, där det skapas en image i form av mentala 

bilder och föreställningar. Det är denna image som är resultatet av de upplevelser en individ 

har av ett företag eller ett varumärke (Hultén m.fl. 2008). Varje individ har en egen 

upplevelse av företaget, en subjektiv upplevelse som ligger till grund för upplevelselogiken. 

Denna logik är helt individuellt baserad, den utgår ifrån hur människans fem sinnen uppfattar 

och tolkar upplevelser. Antigen är det ett sinne för sig eller flera sinnen tillsammans som 

samspelar för den totala upplevelsen, se figur 1 sidan 6. Upplevelselogiken är högst 

individuell och utgår från varje människas fem sinnen och hur dessa tolkar och uppfattar en 

upplevelse (Hultén m.fl. 2008). Sinnesmarknadsföring är ett begrepp där marknadsföringen 

utgår från teoretiska föreställningar där upplevelsen är det som står i fokus och är ett 

varumärke (Raz, Piper, Haller, Nicod, Dusart & Giboreau, 2008). Det är de mänskliga sinnena 

som bygger marknadsföringen av varan eller tjänsten. Att applicera detta på företag, innebär 

att marknadsföringen på ett mer effektivt sätt kan skapa slutliga köp- och konsumtions -

upplevelser. Genom att penetrera sinnena har du som företagare en enorm möjlighet att 

påverka din position på marknaden. Detta gör man genom att använda sig av de fem sinnena 

som utgångspunkt, där vikten av dess samspel är a och o för att skapa sinnesupplevelser 

(Hultén m.fl. 2008).  
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Sinnesmarknadsföring fokuserar på hur företaget med hjälp av olika sinnesstrategier kan 

bygga en image som kan etableras och som knyter an till kundens identitet, personlighet samt 

livsstil. Företaget marknadsförs medvetet och strategiskt med de fem mänskliga sinnena i 

fokus (Hultén, 2011). Sinnesmarknadsföring beskriver också hur ett företag kan bemöta sina 

kunder på ett mer personligt och individuellt plan, något som massmarknadsföringen och 

mikromarknadsföringen vanligtvis inte lyckas väl med (Hultén m.fl. 2008). För att nå dit 

måste företaget i större utsträckning möta kunden med mer emotionellt inslag. Detta då 

kunden mer och mer börjat värdera produkten som en upplevelse mot den tidigare synen på 

produkten, där funktionalitet och produktfördelar var grunden till val av produkt (Hultén m.fl. 

2008). 

 

Figur 1 Sinnesmarknadsföring – En modell, Källa: Hultén m.fl. (2008) sid 19 

2.2.1 Unique Selling Propotion 

För att företaget skall nå ut till kunden på bästa och mest effektiva sätt är marknadsföringen 

en grundpelare, här presenteras företaget från sin allra bästa sida. Innan marknadsföringen av 

företaget kan komma till stånd krävs det att det finns en god formulerad affärsidé, här 

formuleras hur den skapas och hur den ska slå marknaden med häpnad så att den inte går att 

motstå (Hultén, 2011). Unique Selling Proposition eller Unique Selling Point, USP 

representerar det som är unikt med ett företags affärsidé - egenskapen som utmärker 

erbjudandet från andra alternativ. USP ger stöd till analysen av ett säljande företags 

marknadsföring där det gäller att tydliggöra det unika med vad företaget har att erbjuda 

(Laurelli, 2010). På Interactive marketings hemsida rekommenderas företagaren att ha en USP 

(Unique Selling Propotion) som dramatiskt kommer att förbättra positioneringen och 

likviditeten. Genom att arbeta i tre steg kan företagaren skapa det unika kunderbjudandet 

(2011).  
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1. Unik - Det framgår klart att du skiljer dig från dina konkurrenter, positioneringen är 

mer logiskt vald.  

2. Selling - Uppmanar till att växla pengar för en produkt eller tjänst.  

3. Proposition - Förslag eller erbjudandet som föreslås godkänns av kund. 

2.3 Sinnenas förmåga 

Sinnesupplevelser är av både rationell karaktär och emotionell karaktär. Detta innebär att både 

den vänstra respektive den högra hjärnhalvan blir stimulerad vid en sådan typ av upplevelse. 

Forskare menar att de fem sinnena spelar allt större roll när varans eller tjänstens egenskaper 

inte längre är det enda viktiga vid en upplevelse. Forskarna Buchholz och Wördemann menar 

att framgångsrika varumärken har lyckats etablera fem portaler i kundens hjärna - bland dessa 

fem nämns löften, normer, uppfattningar, självförverkligande och kärlek. Genom sinnes-

upplevelsen står därför företagets varumärke i fokus, detta kopplas ihop med individens 

personliga egenskaper, livsstil och sociala sammanhang (1998). Vilket förstärker den mentala 

bilden utav varumärket och kan kopplas ihop och förstärkas med hjälp av företagets namn, 

logotyp, symbol, personal, pris, produkt, reklam etc. Genom att titta på en logotyp för ett 

företag skapas inte bara ett varumärke utan även en symbol åt verksamheten (Hultén m.fl. 

2008). 

En upplevelse är något som omfattar alla de aktiviteter som en individ uppfattar. Därför kan 

en upplevelse vara av högst personlig karaktär. Den individuella upplevelsen beskrivs därför 

ofta med hjälp utav verb som hata, beundra, attrahera osv. Vilket i sin tur kan relateras till de 

stimuli som upplevelsen ger (Hultén m.fl. 2008). Upplevelsen och marknadsföringen av 

upplevelsen kan ha olika karaktär, så kallade push- eller pullfaktorer. Pushfaktorn benämns 

ofta som ett flyktmotiv. Kunden vill fly vardagen och uppleva något som man vanligtvis inte 

gör. Genom pushfaktorn skapas motiv som får kunden att göra ett val. Pullfaktorn är den kraft 

som skall dra kunden i för, företaget, rätt riktning, genom att erbjuda motiv till varför just de 

skall bli valt framför andra (Hanefors & Mossberg, 2007). 

2.3.1 Doftsinnet 

Genom att individen använder doftsinnet kan ett företag plantera en viss känsla hos kunden. 

Dofter har även förmågan att förstärka företagets igenkänningsfaktor ut mot kunden (Hultén 

2011). I vissa fall kan doftstimulering i marknadsföringen ge en ökad försäljning på 40 %. Ett 

exempel på detta hittas i en butik i Stockholm som under en period tillsatte en artificiell doft 
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av apelsin i sin frukt- och grönsaksavdelning. Detta gav en märkbar ökning av antalet sålda 

apelsiner (Hultén m.fl. 2008). Olika typer av dofter stimulerar män respektive kvinnor på 

olika sätt. Forskning visar tydligt på att kvinnor föredrar mild vaniljdoft medan män föredrar 

en pikant doft av honung. Dofter kan även påverka valet av inköp, i en studie placerades två 

identiska par Nikeskor i två identiska rum. Det som skiljde de olika rummen åt var just 

doften. I det ena rummet fanns en svag, knappt märkbar doft av blommor. Studien visade på 

att hela 84 % skulle föredra att köpa skon som funnits i rummet som doftat blomma, samt att 

man skulle kunna betala ett högre pris för denna sko (Hultén m.fl. 2008). 

2.3.2 Hörselsinnet 

Ljud är ett annat exempel där sinnena har en förmåga att styra våra val vid konsumtion. 

Människan har en mycket god förmåga att förstå och minnas ljud från olika händelser i livet. 

Musik som kan erinras från barndomen kan väcka starka känslor från den tiden man hörde 

musiken första gången. Ljudsinnet är något vi inte kan stänga av. Vi får ständigt ljudintryck 

ifrån vår omgivning (Ladberg, 2008). Genom att skapa ett ljud som kännetecknar ett 

varumärke kan man skapa något som är utmärkande och minnesvärt. Exempel på detta är 

olika typer av jinglar, röster och musik (Hultén m.fl. 2008). 

2.3.3 Synsinnet 

Synsinnet är det sinnet som i regel först attraheras av ett varumärke eller ett företag. För 

företaget ger synsinnet möjligheter att synliggöra och uttrycka varumärkets identitet (Hultén 

m.fl. 2008). Synsinnet är det sinnet som är mest dominant av de fem, då det är det sinnet som 

innehåller merparten av våra sinnesceller. Det är detta sinnet som vi är mest medvetna om. De 

flesta sinnesintrycken som bearbetas av hjärnan kommer ifrån synen och kan därför kallas det 

mest intellektuella sinnet (Ladberg, 2008). För att synliggöra ett företags varumärke samt dess 

ambitioner krävs därför en mängd olika visualiseringar. Detta kan göras genom ett vackert 

yttre så som design, förpackning och stil men även genom valet av färger, ljus och teman 

(Hultén m.fl. 2008).  

2.3.4 Smaksinnet 

Smaksinnet är det fjärde sinnet. Smaker känns igen med hjälp av smaklökar på tungan, i 

gommen samt svalget. Smaksinnet sägs vara vårt svagaste sinne (Hultén m.fl. 2008). Genom 

att komplettera detta sinne med andra sinnesintryck, doft, ljud, texturer, temperaturer och 

design kommer smaken att upplevas större och mer intensiv (Hultén, 2011). 
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2.3.5 Känselsinnet 

Känselsinnet är det femte och sista sinnet som tas hänsyn till i sinnesmarknadsföringen. 

Känselorganet, huden, är vårt största organ. Med hjälp av detta upplever vi kyla, värme, 

smärta, beröring osv. (Ladberg, 2008). Studier har visat på att en servitris som vidrör sin gäst 

får en högre dricks än en servitris som inte gör det (Hultén m.fl. 2008). Ytskikt och material 

kan ge människan olika känslor. Läder och trä ger oss ofta en känsla av värme och mjukhet. 

Genom att påverka gästen till att känna värme och kyla kan en unik upplevelse skapas 

(Ladberg, 2008). När restauranger ställer ut infravärme under somrarna gör detta att gästen får 

en högre mysfaktor, samt att man slipper frysa vilket gör att gästen sitter kvar längre och 

förhoppningsvis spenderar mer pengar (Hultén m.fl. 2008). I ett annat fall vill man trycka på 

kylan för att skapa en unik upplevelse, detta gör man på ishotellet i Jukkasjärvi. Där är kylan a 

och o för upplevelsen. Även vikten är något som bör tas hänsyn till vid 

sinnesmarknadsföringen. Genom att skapa något som upplevs lätt respektive tungt ges olika 

upplevelser (Hultén m.fl. 2008). I och med förändringen i konsumtionsmönstret de senaste två 

årtiondena sätts större värde på tjänsten och dess helhetsupplevelse. Samtidigt blir tinget eller 

varan inte lika unikt viktigt (Gustafsson & Mossberg, 2008). I uppsatsen belyses 

problematiken med att skapa en unik upplevelse som stimulerar alla sinnen hos kunden. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur ett cateringföretag kan använda sig av sinnesmarknadsföring och 

sinnesupplevelser som affärsidé för att skapa en unik helhetsupplevelse. Hur samspelar 

sinnena för att skapa ett unikt intryck på kunden? 

 

4 Metod och material 

För att samla in önskat material som kan besvara uppsatsens syfte har författaren valt att göra 

intervjuer enligt metoden halvstrukturerad intervju. 
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4.1  Metodval 

Det finns två olika metoder som man kan använda sig av vid insamling av data – kvantitativa 

– och/ eller kvalitativa metoder. Kvantitativ metod används främst vid mätningar (hur ofta, 

hur många etcetera) och används till exempel vid statistiska undersökningar, där 

enkätundersökningar är vanligt (Skärvad, Lundahl, 1999). I kvalitativa metoder ligger fokus 

på att skapa förståelse så att egna tolkningar bildas. Det är främst denna metod författaren har 

valt att använda i arbetet med uppsatsen, då den anses ha högre lämplighetsgrad vid intervjuer 

(Skärvad, Lundahl, 1999).  

För att nå målet med intervjun – det vill säga få tag på den information som eftersökts kan 

olika former av intervjuer användas, öppen – eller strukturerad intervju (Lantz, 2007). I en 

öppen intervju ligger fokus på att intervjupersonen själv resonerar och subjektivt beskriver 

händelser. I en öppen intervju är det frågor var, hur och dess mening som besvaras.  Är 

intervjun av mer strukturerad typ innebär det att frågorna är konstruerade innan mötet äger 

rum, samt att de kommer i en bestämd ordningsföljd (Lantz, 2007). Författaren har valt att 

använda halvstrukturerad intervjuform. 

4.2 Urval 

Intervjuerna syftar till att få ut subjektiv information från intervjupersonerna - subjektiv 

information, som innebär information om hur någon upplever ett visst förhållande 

(Andersson, 1994). Genom urval begränsades antalet personer att intervjua till tio personer. 

Denna typ av gräns är nödvändigt då kvalitativa intervjuer tar tid att genomföra (Jacobsen, 

1993). De intervjuade personerna fick alla lov att vara anonyma, sex kvinnor och fyra män 

intervjuades för att få en så bred utdelning som möjligt, åldern hos respondenterna varierade 

mellan 22-61 år. Personerna som intervjuats är personer som på ett eller annat sätt kan 

kopplas till ett restaurang besök, restauranganställda eller restaurangernas kunder. 

Intervjupersonerna är alltifrån ekonomer och studenter till butiksinnehavare. Detta eftersom 

ett brett spektra av information söktes för att få förståelse för hur det är att både sälja och köpa 

en tjänst eller råvara, hur stimuleras sinnena av den som säljer och hur upplever den som 

köper. Intervjuerna gjordes under 13 dagars tid i april månad 2011 och varade ca 30- 60 

minuter per gång. Författaren har genom att lägga fokus på att intervjua personer i hennes 

hemstad Karlskrona valt att avgränsa sig till den främsta målgruppen för den nystartade 

cateringverksamheten. Färre än tio intervjuer ansågs inte vara lämpligt då ett visst mått på 
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empiri krävdes för att ha möjlighet att göra en ordenlig analys för att få fram en så bra 

trovärdig slutsats som möjligt (Jacobsen, 1993).  

Tabell 1. Intervjupersoner 

Kvinna  

42 år  

Butiksägare 

Kvinna 

61 år 

Ekonom 

Kvinna 

27 år 

Butiksbiträde 

Kvinna 

38 år 

Lärare 

Kvinna 

51 år 

Konsult 

Kvinna 

48 år  

Serveringsansvarig på 

skolkök 

Man 

45 år 

Restaurangchef 

Man  

38 år 

Musiker 

Man 

22 år  

Studerande 

Man 

55 år 

Sjöofficer 

 

4.3 Undersökningsinstrument 

I en intervjuguide (Bilaga 1) säkerställdes att intervjupersonerna fick svara på samma frågor 

vilket gjorde att validiteten stärktes. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, 

detta för att underlätta tidsmässigt – en stressig och obekväm miljö kan vara orsaken till att 

respondenterna inte reflekterar djupare över frågorna vilket i sin tur minskar reliabiliteten på 

intervjun. För att kunna visa på hur de intervjuade personerna uttalat sig presenteras ett urval 

av citat ur intervjuerna i den löpande texten, detta görs i kursiverad stil. Om citatet är hämtat 

ur en längre mening visas detta genom tecknet <<. Då respondenterna lovats anonymitet ges 

de i texten fiktiva namn.  

4.4 Etiska regler 

Vid intervjuerna har forskningsetiska principer följts. De intervjuade har informerats om 

undersökningens syfte, samt om att medverkan varit valfri. Att uppgifterna endast kommer att 

användas i den aktuella studien och att de intervjuade kommer att vara anonyma och anges 

med fingerade namn för att inte kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002).   
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4.5 Genomförande 

Författaren har valt att använda halvstrukturerade intervjuer, där utrymme ges till 

respondenterna att själva kunna utveckla frågorna. Genom intervjuerna har ett önskat material 

ifrån respondenterna kunnat samlas in. Frågorna som ställdes vid intervjutillfället rörde ämnet 

sinnesupplevelse och har använts för att kunna ge svar på uppsatsens syfte. Insamlad data har 

sedan kategoriserats i tre olika kategorier – upplevelse/sinnesupplevelse, unikt och 

förväntningar. Kategorierna redovisas nedan med fullständigt intervjuformulär i Bilaga 1. 

Utöver intervjuer har litteratur från både vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker använts. 

Dessa söktes via Karlskrona Stadsbibliotek, bibliotekskatalogen samt Örebros Universitets 

biblioteksdatabas, LibHub och Google Shoolar med nyckelorden; sinnen, upplevelse, 

sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelse. Tips på litteratur gavs också från handledare vad 

gäller litteratur som var relevant för ämnet. 

 

Upplevelse/ Sinnesupplevelse: Rör frågorna 1,2,5,6,9 och 10 

Unikt: Rör frågorna 3 och 4 

Förväntningar: Rör frågorna 7 och 8 

 

4.6 Teoretisk ansats 

Författaren har använt sig av teorier som rör marknadsföring, sinnesupplevelse och 

sinnesmarknadsföring, Unique Selling Propotion samt sinnesmarknadsföringsmodellen. 

Utifrån detta görs försök att sammanställa aspekter som är av betydelse för en upplevelses 

karaktär.  

 

 

5 Resultat 

Intervjuerna genomfördes med tio personer i olika åldrar och kön, respondenterna kommer 

alla från olika branscher men har på ett eller annat sätt någon gång upplevt en 

sinnesupplevelse, antingen som den som utför upplevelsen eller den som upplever. 

Respondenterna är personer som kan kopplas till ett restaurangbesök antingen som anställda 
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eller som restaurangernas kunder, de fick alla svara på samma frågor i kategorierna, 

upplevelse/sinnesupplevelse, unikt och förväntningar.  

 

5.1 Kategorier  

 Utsagorna från intervjuerna har sammanställts och redovisas här i kategorierna Upplevelse/ 

sinnesupplevelse, Unikt och Förväntningar. 

5.1.1 Upplevelse/ sinnesupplevelse: 

I den totala sinnesupplevelsen är det mycket som spelar in. Alla sinnen, synen, hörseln, 

doften, känseln och smaken skall helst stimuleras för att uppnå så bra resultat som möjligt. 

Vilket kan kännas som en omöjlighet. I exemplen nedan beskrivs den totala sinnesupplevelsen 

som en svensk sommarkväll eller mormors bullbak. Som när ”Linus” i intervjun utbrister: ”  

”Mormors nygräddade kanelbullar..” Linus 38 år, musiker 

Eller som en av Sveriges högst rankade kockar Mathias Dahlgren beskriver sinnesupplevelser 

i sin bok (Det naturliga köket) så kan det enkla vara det svåra. Genom att läsa de enkla 

uppstaplade orden ur intervjun med ”Ove” så förstår man att han beskriver en total 

sinnesupplevelse: 

”..sommar, vänner, värme, solen går ner, klippor, en puttrande båt och sen grilldoften.. 

grillad abborre och färskpotatis..” Ove 55 år, sjöofficer 

Det är sommaren, vännerna och värmen som sätter ord på känseln/känslan, den puttrande 

båten står för ljudet, de vackra klipporna och solnedgången är verkligen en syn för ögat och 

doften som kommer ifrån grillen är inte minst den en viktig faktor sist men inte minst 

beskriver ”Ove” den grillade abborren och färskpotatisen och med de smakerna har en total 

sinnesupplevelse uppstått. Något så enkelt men som ändå kan vara så svårt att skapa. Allt 

måste stämma, vännerna måste vara på samma goda humör, solen måste lysa och båten måste 

puttra. Till och med i intervjun med ”Linus” ges exempel på något som kan uppfattas så 

banalt som en nygräddad kanelbulle och hur denna kan väcka så mycket känslor och 

upplevelser. 

Det är inte bara i en situation där mat och dryck spelar in som en sinnesupplevelse kan uppstå, 

här nedan följer exempel hämtade ur en intervju med ”Maja” som driver en blomsterbutik. 
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”Varje gång som det kommer in en kund genom denna dörr så försöker jag känna av läget, 

vilket kan vara något klurigt. Jag jobbar med situationer som rör sorg men också den totala 

lyckan. - Önskar kunden liljor till sin mors begravning måste jag förstå detta samtidigt som 

jag måste kunna slå om, om kunden som står bakom i kön kanske är där för att prova ut en 

brudbukett” Maja 42 år, driver blomsterbutik 

Alla de som intervjuats anser att en upplevelse som stimulerar flera sinnen är något som 

upplevs mycket mer personligt och unikt än den produktupplevelsen som endast erbjuder 

stimulering av ett sinne. Genom att skapa en upplevelse som kan erbjuda kunden intellektuell 

– och socialstimulans kan vi erbjuda kunden en mer speciell upplevelse. Detta görs enklast 

genom att använda sig av de fem sinnena som utgångspunkt, där samspelet sinnena emellan är 

a och o för upplevelsens karaktär.  Den företagaren som lyckas penetrera så många sinnen 

som möjligt har en betydligt större chans att påverka sin position på marknaden.  

5.1.2 Unikt 

På frågorna som rörde vad som är unik med en upplevelse gavs en mängd olika svar, här 

nedan redovisas ett utkast av svaren med relation till måltider och restaurangbesök: 

”Vid ett restaurangbesök vill jag att maten och drycken skall smaka gott.. Det skall gärna 

vara något som jag inte skulle kunna ha gjort själv hemma” Sebastian 22 år, studerande. 

Av detta kan utläsas att det är det unika utanför vardagens upplevelser av måltider som 

förväntas i ett restaurangbesök, en annan typ av upplevelse. En av respondenterna arbetar i 

livsmedelsbutik och erinrade sig ett speciellt tillfälle i arbetslivet när upplevelsen av ett 

livsmedel var viktigt vid ett specifikt köptillfälle: 

”..Jag plockade ut ostbiten ur ett papper.. osten var av rumstemperatur och en härlig doft 

spred sig.. Kunden erbjöds att smaka på osten samtidigt som jag målade upp en bild av 

jordgubbar, champagne, trevlig musik och sällskap.. En varm känsla full av vänskap med 

klirrande glas och en uppsluppen stämning.. Köpte kunden osten? .. Gissa!!..” Helena 27 år 

butiksbiträde 

Att skapa unika upplevelser är något som är komplicerat. Efter att intervjuerna genomförts 

och svaren analyserat blev det ännu tydligare att det företag som kan erbjuda det unika är det 

som kunden kommer komma ihåg.  
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På frågan om vad som är unik för dig svarade en respondent: 

”Svår fråga.. Jo! Kan ge ett exempel, det finns en pizzeria nere på Österlen som har de mest 

fantastiska stenugnsbakade pizzorna. Mannen som bakar pizzorna ser ut som Pippis pappa 

och allt serveras i mannens egna trädgård.. Svårt att hitta dit, men jag kommer åka tillbaka..” 

Jenny 38 år, Lärare 

Genom att presentera en unik affärsidé kan företaget positionera sig mot andra företag på 

marknaden. Egenskaper som utmärker ett visst företag gentemot andra företag ger en Unique 

Selling Propotion, ett unikt kunderbjudande som dramatiskt kan förbättra likviditeten i 

företaget. Genom pushfaktorn ges motiv för kunden att göra ett val och genom företagets 

unika erbjudande, pullfaktorn, lockas kunderna att välja dem före konkurrenterna. Genom att 

använda sinnesupplevelsen som pullfaktor knyts kunden närmare varumärket. Varumärket 

kopplas ihop med individens personliga egenskaper och livsstil vilket förstärker den mentala 

bilden utav varumärket.  

5.1.3 Förväntningar 

Varje individ har sin egen förväntning på ett företag. En subjektiv upplevelse som är grunden 

till den individuella upplevelselogiken. Genom den mänskliga hjärnan kan 

sinnesmarknadsföringen slå rot. Här skapas en image genom mentala bilder och 

föreställningar. Det är sedan denna image som är resultatet av den upplevelse individen har av 

företaget. Flera av de intervjuade väger in helhetsupplevelsen vid ett restaurangbesök där det 

finns ett visst mått av intellektuell- och social stimulans, dvs. något mer än bara en upplevelse 

av mat och dryck: 

”….samtidigt vill jag ha mer än bara god mat och dryck när jag går på restaurang.. Trevlig 

personal, fräsch inredning, blommor och ljus..” Sebastian 22 år, studerande 

”Det allra viktigaste för mig är hur det smakar, hur det doftar och ser ut – både maten och 

omgivningen..” Lena 61 år, ekonom 

”Det klart att jag vill ha en trevlig och behaglig miljö också, där det inte skramlas och väsnas 

för mycket.. vill inte heller att det skall vara kallt.” Lena 61 år, ekonom 
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6 Diskussion 

Diskussionen är indelad i två delar i den första delen behandlas metoden i en metoddiskussion 

och i den andra delen diskuteras resultatet i en resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av intervjuerna har författaren använt sig av halvstrukturerade frågor, för 

att ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar, vilket gör att deduktiv ansats har kunnat 

mildras. Vilket i den här studien visade sig vara en lämplig metod. Efter att intervjuerna 

genomförts och informationen samlats in och bearbetats kunde intervjuerna användas för att 

till viss del styrka det som skrivits i bakgrunden. I efterhand anser författaren att 

intervjufrågorna skulle ha behövts formulerats så att det var mer inriktade på respondenternas 

tidigare upplevelser av cateringsituationer. Frågorna som ställdes har varit mer vridna åt 

sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelser, vilket i sig har varit nyttigt för forskningens 

ändamål. Då uppsatsen syftar till att svara på frågan om hur ett cateringföretag kan jobba för 

att skapa en unik upplevelse och främja en positiv sinnesupplevelse anser författaren i 

efterhand att innehållet på frågorna skulle vara mer riktade åt specifika cateringsituationer och 

upplevelserna kring situationerna för att kunna få ett mer djupgående resultat. 

Litteraturen som använts har i största grad varit anpassad för företag inom produktbranschen. 

Information har delgivits om hur dessa företag skall använda sig av sinnesmarknadsföring vid 

framställning och distribution av produkter. Informationen har författaren sedermera valt att 

applicera på en bransch som erbjuder tjänster eftersom författaren anser att den även är av 

betydelse där.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Tidigare forskning (Hultén m.fl. 2008) visar på att konsumenten idag väljer produkter och 

tjänster utifrån upplevelser istället för som tidigare - produktegenskaper. Forskare (Gustafsson 

& Mossberg 2008, Hultén m.fl. 2008) menar att värdet i en vara eller tjänst inte bara ligger i 

dess produktegenskaper utan även allt runt omkring varan eller tjänsten. Produkten är idag ett 

ting som tillhandahåller tjänster som kan vara av behovstillfredsställande karaktär. I varje 

kundkontakt mellan företag och kund uppstår ett unikt möte, där företagarens roll är att få 

kunden så tillfredsställd och nöjd som möjligt, med innebörden att företagarens roll är att 
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skapa emotionella kopplingar till kunden. Vilket på ett säkert sätt kan uppnås genom 

stimulans av de fem sinnena, där sinnena stimuleras på olika sätt. Med hjälp av 

sinnesmarknadsföringsmodellen kan det säljande företaget lättare nå ut till kundens fem 

sinnen. Genom ett kundbemötande som anpassas efter företagets varumärke kan företaget i 

bästa mån stimulera lukten, ljudet, synen, smaken och känseln. Genom att stimulera ett eller 

flera av dessa sinnen uppnår företaget olika resultat. 

Sinnesmarknadsföringsmodellen är en modell som lämpligen kan användas av dem som 

driver restauranger, cateringföretag och andra företag inom tjänstesektorn. Personer som 

nyttjar företagets tjänster har idag andra synsätt när de värdesätter ett företags marknadsföring 

och produkter mot vad de tidigare haft menar Gustafsson & Mossberg(2008) i en 

populärvetenskaplig lärobok om Service på restaurang, med utgångspunkt från studier av 

restaurangbranschen i Sverige. Författarna menar att dagens restaurangkund söker mjukare 

värden än vad man gjort för bara tjugo år sedan. Något som intervjuerna som gjorts också 

pekar på. Respondenterna menar att en unik upplevelse på restaurang, vid en cateringsituation 

eller annan typ av köpsituation kan skapas genom stimulans utav de fem sinnena, synen, 

hörseln, känseln, doften och smaken. Det önskvärda vore att alla sinnen stimuleras samtidigt 

men även genom att ett fåtal sinnen stimuleras kan en unik situation uppstå. Nedan följer 

utdrag ur intervjuer som pekar på att kunden önskar att förväntningar skall införlivas genom 

upplevelser som är av enkel karaktär men med ett stort innehåll vad det gäller sinnesstimuli 

för att den unika situationen skall kunna äga rum.  

6.2.1 Upplevelse/ sinnesupplevelse 

Intervjuerna ger en fingervisning om att det kan vara av vikt alla fem sinnena stimuleras 

samtidigt för att skapa en unik upplevelse på restaurang eller i en annan typ av köpsituation. 

Informanternas utsagor pekar mot att den unika upplevelsen kan skapas genom stimulering av 

ett eller flera sinnen. Med sinnesmarknadsföringsmodellen används ”Majas” intervju för att 

visa på mängden sinnen som används vid ett köptillfälle. Synen, känseln och doften är enklast 

att stimulera i hennes arbetssituation i blomsterbutiken. I vissa fall då hon säljer annat än 

blommor, exempelvis örter kommer även smaken att ha betydelse. I andra fall spelar även 

hörseln in. På samma sätt fungerar det i en restaurangsituation, forskarna Buchholz och 

Wördemann (1998).  menar på att de framgångsrika varumärkena är de som lyckats etablera 

portaler i kundens hjärna, där man måste ta hänsyn till löften, normer, uppfattningar, 
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självförverkligande och kärlek. Genom sinnesupplevelsen kan företaget genom sitt varumärke 

kopplas ihop med kundens personliga egenskaper, livsstil och sociala sammanhang  

Genom Hultén m.fl. sinnesmarknadsföringsmodell, sidan 19, Sinnesmarknadsföring, visas här 

modifierade modeller där olika antal sinnen stimuleras. Modellerna kan appliceras på vilken 

köpsituation som helst där något inhandlas för att glädja någon annan, choklad, kaffe, kläder 

etc. i exemplet görs ett inköp av en bukett över Internet, modell 2 och ett annat görs över disk, 

modell 3.  

               

2Modell Sinnesupplevelse Källa: Hultén m.fl. s 19   3Modell Sinnesupplevelse Källa: Hultén m.fl. s 19 

 

Modellerna visar på hur många sinnen som aktiveras vid två olika inköpstillfällen. I modell 2 

köper kunden blommor över Internet där ett fotografi över en bukett samt dess pris avgör 

valet av bukett. I modell 3 köper kunden blommor över disk, där kunden möter en expedit och 

ges möjligheten att känna, dofta och se blommorna innan valet görs. Om sinnesupplevelsen 

för kunden som köpt blommorna blir den samma oavsett situation förtäljer inte modellen. Om 

sedan blommorna skall ges bort till en annan person som inte varit med vid inköpet, så borde 

inte situationen som inköpet gjorts i vara av betydelse för den unika upplevelsen.  

6.2.2 Den unika upplevelsen 

Under intervjun med ”Maja” som äger blomsterbutiken inleddes en diskussion om den unika 

upplevelsen. Precis som Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) uttrycker det i boken 

Sinnesmarknadsföring det så måste ”Maja” liksom ett cateringföretag och andra tjänsteföretag 

ständigt skapa emotionella kopplingar till kunderna. Detta menar Hultén m.fl.(2008) kan 

uppnås genom att alla de fem sinnena används för att komma nära kunden Genom att försöka 

sammankoppla en upplevelse genom de fem sinnena kan man få oväntade resultat. I boken 

ges ett exempel på hur ett par Nike- sportskor blir mer attraktiv för köparen om den placeras i 
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ett rum där det finns en svag doft av blommor. Detta är ett exempel på att nå de sinnena som i 

en situation inte borde ha någon större betydelse för att välja mellan vara A eller B. Skorna 

var identiska och hade placerats i identiska rum. Det var alltså den svaga doftförnimmelsen 

som avgjorde valet (Hultén m.fl. 2008).  

6.2.3 Förväntningar av upplevelsen 

De olika sinnena stimuleras på olika sätt. Genom att stimulera sinnena kan man erbjuda 

kunden det lilla extra och unika. Med hjälp av sinnesmarknadsföringsmodellen kan 

cateringföretaget lättare nå ut till kundens fem sinnen, en anpassning i kundbemötande kan ge 

upphov till bästa möjliga stimulans av doften, hörseln, synen, smaken och känseln. Genom att 

stimulera ett eller flera av dessa sinnen uppnår företaget olika resultat (Hultén m.fl. 2008).  

”Vid ett restaurangbesök vill jag att maten och drycken skall smaka gott. Det skall gärna 

vara något som jag inte skulle kunna ha gjort själv hemma” Sebastian 22 år, Studerande. Här 

syftar respondenten på vikten av att maten och drycken, produkten, håller ett visst mått av 

kvalitet. ”Samtidigt vill jag ha mer än bara god mat och dryck när jag går på restaurang.. 

Trevlig personal, fräsch inredning, blommor och ljus..” Respondenten menar också att han 

värdesätter andra mjuka värden vid ett restaurangbesök. Där andra sinnen en smak och doften 

stimuleras.  

I en intervju jag gjort svarade en respondent, ”Lena” 61år, ekonom, på frågan om hur viktigt 

det skulle vara att alla fem sinnena stimulerade vid ett restaurangbesök, ”Det allra viktigaste 

för mig är hur det smakar, hur det doftar och ser ut – både maten och omgivningen.. Efter en 

stunds eftertanke tillades också. Det klart att jag vill ha en trevlig och behaglig miljö också..  

”Helena” 27 år jobbar som biträde och kallskänka i en speceributik i Karlskrona. Helena 

berättar om ett tillfälle då hon erbjöd en kund att smaka på en bit Comté (Italiensk hårdost). 

Kunden hade redan en föreställning om att denne bara tyckte att mjuka ostar var gott till 

ostbrickan men genom ett samtal mellan Helena och kunden kunde en ny uppfattning bildas.  

Med enkla medel, ett samtal, kan alla sinnena ges stimulering vilket i sin tur bidrar till ett 

positivt resultat. Ute Walter, forskare vid Grythytte Akademi beskriver i sin 

doktorsavhandling att den sociala interaktionen, samtalet är mycket viktigt. Det första 

intrycket skall kunna mäta sig med den totala upplevelsen. Hon ger exempel på att redan vid 

bokningen av ett restaurangbesök ges ett första intryck på kunden. Upplevelsen av det första 
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intrycket skall hålla samma mått som det faktiska restaurangbesöket (2011). 

Sinnesmarknadsföring fokuserar alltså på hur ett företag med hjälp av olika sinnesstrategier 

kan skapa en identitet som i sin tur knyter an till kundens identitet, personlighet och livsstil 

(Hultén, 2011). För att nå dit måste företaget möta kunden på ett mer emotionellt plan. Detta 

eftersom att forskning visar tydliga tecken på att kunden mer och mer värderar produkten som 

en upplevelse mot tidigare viktiga egenskaper, funktionalitet och produktfördelar (Hultén 

m.fl. 2008). 

 

7 Slutsats 

Ingen slutgiltig slutsats för cateringföretag och restauranger kan dras av denna lilla 

undersökning men den ger ändå en fingervisning om att sinnesupplevelse och 

sinnesmarknadsföring är något som kommer att vara av högsta vikt vid konkurrenssituationer 

mellan företag. Genom att skapa situationer där alla sinnen är med och stimuleras kan det vara 

möjligt att skapa situationer som upplevs unika för varje kund. Ett och samma ljud eller 

samma doft kan upplevas olika för olika kunder. Alla har vi olika referensramar men alla kan 

trots detta relatera till olika situationer, baserat på det vi har med oss i våra ryggsäckar. 

Genom att lyckas med att få kombinationer av dofter, smaker, musik, konsistenser och 

synintryck att verka i harmoni för att på samlad väg uppfylla kunden och skapa en stark och 

unik upplevelse som knyter denna till företaget och dess varumärke kan konkurrenter 

övervinnas.  

 

8 Förslag på vidare studier 

Går det att skapa situationer som känns unika och fullt stimulerade genom att ett fåtal sinnen 

stimuleras? Vilka sinnen är i så fall de mest kompatibla? Vilka sinnen kan enklast väljas bort 

och är detta i så fall situationsbaserat?  
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Bilagor 

Bilaga nr 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Namn:  

Ålder:  

1. År 2010 blev en upplevelse årets julklapp, allt oftare väljer man just att ge bort en 

upplevelse istället för en sak.  

 Är detta något du har anammat? 

2. Definiera ordet upplevelse (positiv respektive negativ) 

3. Känns det viktigt att upplevelsen är unik?  

4. Om ja, Vad är unikt för dig? 

5. Sinnesupplevelse är ett begrepp som används idag när man talar om upplevelser.  

- Om vi ser till ett restaurangbesök hade du önskat att fler restauranger kunde erbjuda mer 

stimulans för sinnena utöver, smak, syn och doft? 

6. Skulle du uppleva ett restaurangbesök som mer positivt om du hade kunnat applicera 

upplevelsen på en personlig händelse, ett minne? 

7. Vad får dig att återvända till en och samma restaurang? 

8. Är det viktigt för dig att situationen alltid är den samma på restaurangen, att du får det du 

förväntar dig? 

9. I ditt yrke, kan du tillämpa sinnesmarknadsföring – erbjuda sinnesupplevelser?  

10. Om ja, På vilket sätt uttrycker sig detta? 

 

 

 

 

 

 


