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Abstract  
The study concerns the relatively new marketing strategy Sensory Marketing, where the 
customer's senses are in the center. Many companies want through sensory marketing to 
transmit sensory stimuli that reaches the customer so it can form a brand image, a perception 
of the brand.  
 
The purpose of this thesis is to investigate whether sensory marketing can be applied in 
television advertising by examining how a brand's commercials can stimulate more senses than 
just the sight and hearing sense but without physical stimulation of the other senses.  By 
affecting many senses in connection with a brand that also activates the customers feelings and 
memories, a multi-sensory brand experience is created. The other purpose of this thesis is how 
the multi-sensory brand experience affects the brand image after a television commercial has 
been shown. 
 
This thesis has an qualitative approach where the interviews were done with students selected 
from a convenience selection. Results of the study showed that television commercials can 
affect more senses than just the sense of sight and the sense of hearing. The sense of touch, 
smell and taste were also perceived. These were experienced by the respondents making 
connections to individual feelings and recollections of the events that emerged in the 
commercials. The results also showed that the more sensory input that was shown, the more 
associations in the form of memories and emotions arose, which in turn led the brand image to 
become more emotional and positively influenced. 
 
Keywords: Sensory Marketing, brand image, multi-sensory brand experience, associations, 
sense    
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Människan uppfattar sin omgivning genom sina sinnen syn, hörsel, känsel, lukt samt smak. 
Sinnena kan påverkas i olika grad och i olika kombinationer och skapar på så sätt olika 
sinnesintryck. Sinnesintrycken påverkar olika individer på olika sätt vilket gör sinnesintrycken 
personliga och något som näringsidkare vill komma åt för att på ett nytt plan kunna påverka 
kunden. Att som företag skapa sinnesintryck hos kunder medvetet kallas för 
sinnesmarknadsföring (Hultén, 2008) och är i en butik enkelt att tillämpa då kunden direkt kan 
påverkas av alla olika sinnesintryck på plats. Att tillämpa sinnesmarknadsföring i en reklamfilm 
som sänds på TV är dock inte lika självklart.  
 
Reklamfilmer påverkar många då tv-tittande är något som de flesta sysselsätter sig med ibland. 
Reklamfilmer berör direkt hörsel- och synsinnet, frågan är dock om fler sinnen än dessa kan 
upplevas trots att de inte stimuleras, det vill säga indirekt beröras genom det som sker i 
reklamfilmen. Att använda sinnesmarknadsföring i tv-reklam skulle kunna vara ett effektivt sätt 
att nå ut till många individer på samma gång och göra ett personligt intryck som därmed 
påverkar deras image av varumärket. 

Dagens samhälle formar mer individualiserade människor. Samhällsklasserna är inte längre lika 
påtagliga och individualisering måste i sin tur tillmötesgås av företagen. I dagens samhälle kan 
vi även bli överexponerade av marknadsföringen genom olika kanaler, bland annat genom tv-
reklam (Hultén, 2015). På grund av detta blir konsumenter vana vid att ignorera ointressanta 
reklamer som de på något sätt finner oinspirerande. Marknadsförare behöver därför nu mer än 
någonsin få deras budskap att vara differentierande och originellt för att på något sätt nå fram 
till konsumenten (Schoeller & Mai, 2009), sinnesmarknadsföring kan vara en lösning på detta.  
 
1.2 Problematisering 
Traditionella marknadsföringsstrategier, begrepp och modeller, som till exempel transaktions- 
och relationsmarknadsföring har länge använts för att kartlägga och tydliggöra konsumenters 
beteende (Gordon, 1998). Grönroos (2008) talar om att transaktionsmarknadsföring innebär att 
företag inriktar sig på massmarknadsföring där kunden antas ha ett genomsnittsbehov och där 
målet är att värva nya kunder. Relationsmarknadsföring innebär istället att fokuseringen ligger 
på individnivå för att vårda och bibehålla de kunder man har.  Hultén (2015) beskriver att det 
finns en önskan om en mer tillmötesgående och individanpassad marknadsföring vilket har lett 
till att sinnesmarknadsföringen vuxit fram. Sinnesmarknadsföring riktas mot alla men ska 
uppfattas individuellt av varje individ. Många företag har av den anledningen börjat tillämpa 
sinnesmarknadsföring, som har individualisering i fokus. Individer uppfattar olika 
sinnesstimuli från varumärken olika vilket kan bero på att individer noterar olika saker eller att 
de har egna erfarenheter som kopplas ihop med de sinnesstimuli som uppfattas och då gör att 
detta upplevs på ett individuellt sätt. Individernas intryck av sinnesstimuli behöver dock inte 
alltid vara av positiv karaktär då intrycken skiljer sig och kan uppfattas eller kopplas ihop med 
något som individen uppfattar som negativt. 
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Det huvudsakliga syftet med sinnesmarknadsföring är att skapa en multisensorisk 
varumärkesupplevelse för kunden. Detta innebär att fler än ett sinne påverkas i samband med 
ett varumärke och att kunden kan koppla upplevelsen till egna associationer, såsom minnen och 
känslor. Företagen har kontroll över vilka sinnesstimuli som de önskar stimulera, men hur 
sinnesstimuli uppfattas och vilka associationer som kopplas till intrycken styr kunden själv över 
medvetet eller omedvetet.  
 
Problemet grundar sig i att hur företaget på ett djupare plan når fram till kunden genom 
marknadsföring. Hultén (2015) anser att svaret på detta är sinnesmarknadsföring. 
Sinnesmarknadsföring är lättast att tillämpa i en fysisk miljö där kunden kan uppleva alla sinnen 
fysiskt på plats. Företagens utmaning blir då att nå kundens sinnen även när kunden inte besöker 
till exempel en butik. Mötesplatsen blir då kundernas tv-soffa dit förtegen når via tv-reklam. 
Kan reklamfilmerna som bara visar bild och ljud påverka mer än bara synsinnet och 
hörselsinnet? Då sinnesmarknadsföring enligt Hultén är att på ett djupare sätt nå kunden, är då 
sinnesmarknadsföringen även ett sätt att stärka kundens varumärkesimage?  
 
Resebranschen är en bransch som flitigt syns i tv-rutan med reklamfilmer om utlandsresor. 
Resebolagen vill genom reklamfilmerna få konsumenterna att vilja åka utomlands med deras 
bolag. Hur kan sinnesmarknadsföringen tillämpas i en reklamfilm för charterresor? Vilka 
sinnen upplevs och hur kan associationer kopplas in? Förutom emotionella känslor som kan 
uppkomma av att kunden ser en reklamfilm (Zagalo, Torres & Branco 2005), vilka minnen kan 
frambringas (Rugg & Curran, 2007) av en reklamfilm så att kunden får en multisensorisk 
varumärkesupplevelse och därmed en stärkt varumärkesimage till resebolaget?  
 
Vi vill belysa problemet genom att visa två olika reklamfilmer från två olika resebolag, den ena 
som vi anser förmedlar många sinnesintryck och en som vi anser visar få. Vi vill utifrån detta 
ta reda på om fler sinnesintryck än bara syn och hörsel upplevs och hur sinnesintrycken i 
filmerna samt individens egna associationer påverkar uppfattningen av företagets 
varumärkesimage. 
 
1.3 Forskningsfrågor 

• Hur kan ett varumärkes reklamfilm väcka fler sinnen än bara syn och hörsel hos en 
konsument?  

• Hur påverkar den multisensoriska varumärkesupplevelsen varumärkesimagen efter att 
en reklamfilm visats?  
 

1.4 Syfte  
Syftet är att kunna förklara om huruvida ett varumärke genom tv-reklam kan förmedla 
sinnesintryck som påverkar kunden i form av känsel, lukt och smak men som inte fysiskt direkt 
upplevs i reklamfilmen, vilket syn och hörsel gör. Syftet är även att kunna förklara om vad 
reklamfilmerna väcker för associationer kopplade till sinnesintrycken, och hur dessa 
tillsammans kan påverka hur kundens varumärkesimage ändras efter att reklamfilmen setts.  
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2 Teoretisk referensram 
2.1 Val av teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av vad Varumärkesimage innebär och 
hur den skapas hos kunden. Därefter leder en beskrivning av människans fem sinnen, Synsinnet, 
Ljudsinnet, Smaksinnet, Känselsinnet och Luktsinnet. Sinnena kan i en kombination av två eller 
fler tillsammans med individens egna associationer bilda en Sinnesupplevelse, eller en 
Multisensorisk varumärkesupplevelse, en sinnesupplevelse som företaget skapat i samspel med 
ett varumärke. En multisensorisk varumärkesupplevelse är det företagen vill få kunden att 
uppleva till följd av Sinnesmarknadsföring. Eftersom denna studie syftar till att undersöka 
sinnespåverkan i tv-reklam är även Tv-reklams klassificeringar och påverkan beskrivet. Utöver 
sinnen vill vi i referensramen ta upp stöd för att bland annat känslor och minnen även kan spela 
roll i hur kunden upplever ett varumärke i en reklamfilm, detta tas upp under rubriken 
Associationer i samband med tv-reklam. Slutligen i den teoretiska referensramen hittas rubriken 
Att uppleva ett sinne utan att fysiskt stimulera det, där vi presenterar stöd för att man i en 
reklamfilm indirekt kan få fler sinnen än de som stimuleras fysiskt att upplevas. 
 
2.2 Varumärkesimage 
Definitionen av ett varumärke är enligt American Marketing Association: 
”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett tydligt sätt särskiljer 
en säljares produkt eller tjänst från andra säljares” 
 
Enligt Grönroos (2008) är varumärkesimage den image som en tjänst eller vara har i kundens 
tankar. Informationen från ett varumärke skapas i kundens tankar och erhålls genom olika 
varumärkesbudskap som de både medvetet samt omedvetet tar in. Informationen som kunden 
tar in leder till att kunden bygger upp och formar varumärket i sina tankar, vilket gör kunden 
inkluderad i varumärkesprocessens uppbyggnad. Varumärkesuppbyggnaden kan dock se olika 
ut för olika individer. Detta menar Yoon & Eun Park (2011) då de nämner att varumärket kan 
associerades till andra sinnen än de som givet hör ihop med varumärket såsom smak, musik, 
värme och färg vilket beror på egna tidigare erfarenheter och preferenser hos kunden som den 
kopplar till varumärket. I resesammanhang, som appliceras i denna studie, anser vi att det är 
svårt att definiera specifika sinnen som kopplas till produkten, det vill säga resan, eftersom en 
resa är en upplevelse som kan innehålla många olika händelser och att det därmed är individuellt 
vad man relaterar till resor, i jämförelse med en produkt i form av en vara där specifika 
sinnesintryck kan vara relaterade.  
 
Kim & Kim (2014) konstaterar att yttre faktorer som varumärkesimage tillsammans med pris 
och design är viktiga faktorer som kan påverka den upplevda kvaliteten och därmed kundens 
acceptans för produkten. Varumärkesimage är även viktigt för att är kopplat till kundens 
uppfattning om företaget och det som gör att kunden återkommer. Det är alltså bevisat att hur 
ett varumärke uppfattas är en mycket viktig faktor som inverkar på kundens köp, lojalitet och 
värdesättande av företaget. 
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Enligt Hultén (2008) uppfattas välkända varumärken besitta högre kvalitet och vara mer 
pålitliga än andra mindre kända varumärken. Förväntningar och tidigare preferenser är även de 
viktiga faktorer som har bevisats i olika test, bland annat ett som (Paasovaara et al. 2011) 
nämner. Testpersonerna deltog i ett första steg i ett blint smaktest av leverpastej och valde då 
ett relativt okänt varumärke. I ett senare steg när de såg vilka varumärkena de provade på bytte 
de dock val och tyckte att det välkända varumärket smakade bäst. Då respondenterna i denna 
studie kommer vara medvetna om vilka varumärken som har gjort reklamfilmerna de får se tror 
vi detta kan spela roll gällande deras åsikter om filmerna.  
	
2.3 Sinnena 
Hultén (2008) menar att en människa blir medveten om och uppfattar ett varumärke via sina 
sinnen. Hur ett varumärke uppfattas innebär som nämnts ovan varumärkets image hos kunden. 
Sinnesmarknadsföring handlar om hur företaget bygger upp sinnesstrategier för att skapa en 
image runt sitt varumärke. Sinnena används i byggandet av företagens varumärkesimage då 
kunden uppfattar företagets information genom sina sinnen. Nedan redogörs varje sinne och 
vad de har för inverkan på människans uppfattning om ett varumärke. 
 
2.3.1 Synsinnet 
Enligt Schmitt (1999) är det genom synen som en kund först upplever en attraktion till ett 
företag och dess varumärke. Synen är människans skarpaste sinne då mer än två tredjedelar av 
kroppens sinnesceller är placerade i ögat. Människan lär sig att uppfatta de visuella tidigt i livet. 
Det är främst genom ljuset som människan uppfattar det visuella. Det kan vara visuella effekter 
som ljust och mörkt, icke visuella effekter som bländning och strålning, samt biologiska 
effekter som livlighet och vakenhet. Yoon, Sung-Joon & Eun Park (2011) nämner hur viktigt 
synsinnet är inom marknadsföring, främst för varumärkets logotyp och förpackning eftersom 
det är de första som möter kunden i ett varumärkesmöte. Hultén (2008) menar därtill att 
synupplevelse inte bara bygger på logotyp och förpackning utan även på andra synintryck. 
Synintrycken kan skapas från design, stil, färg, ljus, tema, grafik samt exteriör och interiör. De 
olika intrycken har i sin tur olika påverkan på människans uppfattning om varumärket.  
 
De centrala delarna inom synsinnet i denna studie är färg, ljus, tema och grafik eftersom att 
dessa har betydelse i en reklamfilm. Även exteriör och interiör har betydelse då dessa begrepp 
innebär utformning av logotyp och layout. Logotyp och layout har betydelse i en reklamfilm då 
logotypen alltid visas på ett eller annat sätt och tillsammans med layout utgör de viktiga delar i 
den visuella helhets uppfattningen av ett varumärke.  
 
2.3.2 Ljudsinnet 
Enligt Radocy & Boyle (2003) möter människan varje dag ljud från olika håll vilket förmedlar 
vad som händer i individens omgivning. Ljud kan skapa lugn och ro men också varna för faror, 
vilket båda två bidrar till människans sinnesstämning. Jackson (2003) menar att ljud inom 
marknadsföringen sedan länge har använts genom till exempel radio- och tv-reklam. Detta har 
då skett med musik för att förstärka en idé eller för att göra något mer dramatiskt. En stark 
förmåga som finns hos människan är att minnas något, och detta görs lättare genom att associera 
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ett minne till exempel ljud eller musik.  Människan söker hela tiden ny kunskap och kan genom 
ljudet forma sin omvärldsuppfattning och identitet.  

Hultén (2008) förklarar att det i dagens samhälle är vanligt att ha med sig musiken vart man än 
går. Musiken är alltid tillgänglig i mobiltelefonen och går att ta med när vi till exempel tränar, 
sitter på bussen eller arbetar. Företag har börjat dragit nytta av att människor ständigt lyssnar 
på musik. De kan på så sätt stärka deras varumärkesimage och identitet i kundens medvetande 
genom att använda ljudsinnet. Det tillämpas i till exempel detaljhandeln och i reklamfilmer. I 
dessa sammanhang är de lätt att styra vilken musik som ska nå kunden. Detta kan då leda till 
att kunden på så sätt associerar en ljudupplevelse som den upplevt i samband med varumärket 
till det specifika varumärket. Detta stärker Jackson (2003) som anser att den viktigaste aspekten 
att ta hänsyn till vid ljudutformandet är hur det ska kopplas till varumärkets identitet. Inom 
marknadsföringen är ljud något som fördelaktigt används genomgående, då ljudet är något 
minnesvärt och utmärkande. I studien är ljudsinnet centralt i form av musiken som finns i 
reklamfilmers bakgrund och då det kan stärka intrycket samt har starka kopplingar till minnet.  

	
2.3.3 Smaksinnet 
Enligt Hultén (2008) anses smaksinnet vara det svagaste av människans fem sinnen. Detta 
gäller även inom marknadsföring då sinnet är relativt begränsat till provsmakningar och diverse 
demonstrationer, oftast i butiken. Det är därför inte många företag som använder sig av 
smaksinnet när de vill marknadsföra sitt varumärke, endast 16 procent av världens företag 
använder sig av smaksinnet, för att deras produkt helt enkelt inte har något med smak att göra 
(Lindstrom, 2005). Trots detta så sägs det att man ofta kopplar in många andra faktorer och 
kallar det smak, till exempel hur en produkt luktar, ser ut och känns. Smak är alltså även ett 
uttryck för den totala sinnesupplevelsen eftersom det som äts ofta ses som hela upplevelsen av 
produkten (Gustafsson et al. 2006). Något mer som också påverkar smakupplevelsen av en 
produkt är dess namn, presentation och miljö. En ätbar produkt kan alltså upplevas mer 
tilltalande och smakrik om den har ett spännande namn samt om det finns en beskrivning och 
ett serveringsförslag (Ittersum et al. 2005). 
 
Hultén (2008) menar att även om smaksinnet anses svagt inom marknadsföring så är det starkt 
hos oss människor och vi vill gärna stimulera det ofta. Vi vill till och med mellan måltiderna 
använda sinnet genom att tugga tuggummi, äta pastiller och dricka smaksatt vatten. Här har 
företag med produkter som berör andra sinnen att vinna, till exempel bensinmackar och 
elektronikaffärer genom att erbjuda kunden att köpa något ät- eller drickbart vid kassan. Företag 
bör alltså överväga att stimulera smaksinnet i sin marknadsföring, trots att deras varumärke inte 
har något med smak att göra, på grund av att sinnet blir ett differentieringssätt mot konkurrensen 
på marknaden. I denna rapport kommer smaksinnet behandlas genom att vi studerar om 
smaksinnet kan upplevas i en reklamfilm trots att det inte fysiskt upplevs. 

2.3.4 Känselsinnet 
Känselsinnet är det första sinnet som utvecklas hos ett foster och är det sista sinnet som 
försvinner när en människa åldras (Krishna, 2011). Hultén (2008) beskriver känselsinnet inom 
marknadsföring som en taktil marknadsföring. Med taktil menar han överföring av beröring. 
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Upplevelser förstärks många gånger genom det taktila sinnet, det vill säga känselsinnet. Genom 
den taktila marknadsföringen förtydligas och fördjupas den ytliga interaktionen och blir mer 
personligt mellan kunderna och företaget. Den taktila marknadsföringen grundar sig dock i att 
produkterna är fysiskt tillgängliga, så att kunderna kan ta på dem, vilket även leder till att 
impulsköpen ökar. Företag kan utnyttja detta genom den taktila marknadsföringen, vilket blir 
en grundläggande faktor till imagen som skapas hos kunden. En identitet kan skapas för 
varumärket genom form som sinnesuttryck. Det kan skapas genom att en produkt har en unik 
form, till exempel har Coca Cola en karaktäristiskt formad glasflaska som ger uttryck för dess 
varumärke. 
 
Hultén (2008) beskriver även något som kallas formsinnet, vilket är något som känselsinnet 
bidrar med. Formsinnet innebär till exempel att man kan se att en kniv är vass, utan att faktiskt 
ta på den. Det är på så sätt möjligt att genom formsinnet uppleva en känsla igen utan att beröra 
till exempel ett föremål specifikt för stunden. Känslan kan då uppkomma genom att man tänker 
eller ser ett visst föremål, utan att man rör det. Detta kopplar vi till att en människa även kan få 
en viss känsla av att titta på en reklamfilm där till exempel sanden är varm, då kan man uppleva 
den känslan i sina tankar eftersom man kan relatera det till ett visst minne.  
 
2.3.5 Luktsinnet 
Enligt Hultén (2008) är luktsinnet det sinne som är starkast kopplat till minnet, hela 80 procent 
av männen och 90 procent av kvinnorna kopplar en särskild doft till specifika upplevelser. 
Enligt Krishna (2011) finns det biologiska skäl till att luktsinnet är det starkaste sinnet som är 
kopplat till minnet. Det har visat sig att luktsinnet är det sinnet som ligger längst bak i tiden, 
det vill säga att man kan komma ihåg dofter en längre tid än vad man kan komma ihåg händelser 
och minnen kopplat till de andra sinnena.  
 
Hultén (2008) hävdar att dofter även är uttalade att minska stress och skapa njutning samt ett 
uttryck för att skapa personlighet runt något. Många människor vill ha en doft i form av en 
parfym som återspeglar dem själva och som de är tillfreds med. Samma sak gäller för företag. 
Exempel är bilmärken som Audi som innan försäljning ser till att rätt doft finns i bilen, Volvo 
som arbetar för att ta bort oönskade dofter samt olika ”air-care” produkter som låter kunden i 
ett senare skede bestämma en personlig doft till sin bil. Något som är viktigt att poängtera enligt 
Spangenberg et al. (2004) är dock att både sinnesstämning och kön spelar roll i doftupplevelsen. 
En glad kvinna kommer alltså inte reagera likadant som en ledsen kvinna på en och samma 
doft. 
 
Ett doftmärke är precis som en logotyp bestående över lång tid och inte något företag vill ändra 
med tiden. Företaget vill att doften ska representera varumärket och skapa igenkänning 
samtidigt som någon form av känsla skapas för konsumenterna (Lempert, 2002). Luktsinnet 
kan alltså sägas göra stor nytta för de företag som använder det inom sin marknadsföring 
eftersom kunderna då kan associera till tidigare erfarenheter och känna tillförlitlighet till 
varumärket.  
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2.4 Sinnesupplevelse och multisensorisk varumärkesupplevelse 
När flera sinnen påverkas skapas enligt Hultén (2015) en helhet som tillsammans bildar en 
sinnesupplevelse som både påverkar människan samt sätter sig i människans minne. En 
upplevelse sägs omfatta hela individen och framkommer av aktiviteter och händelser runt 
individen. Upplevelsen varar endast under en kortare period men effekten av upplevelsen sätter 
sig i minnet. Minnet kan hålla sig kvar i dagar, veckor eller år beroende på intryckets inflytande 
och kraft. 
 
 

Figur 1. Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen. (Hultén, 2015) 
 
Begreppet multisensorisk innebär enligt Hultén (2015) hur två eller fler sinnen samspelar när 
en individ ska uppfatta sensorisk information och som den sedan reagerar omedvetet och 
instinktivt på. De är olika regioner i hjärnan som samarbetar för att uppfatta den icke medvetna 
sensoriska informationen i omgivningen och som tillsammans med de medvetna iakttagelserna 
skapar multisensoriska bilder som representerar varumärket i kundens sinne (Barsalou 1999). 
En multisensorisk upplevelse utgår från att människan använder sina fem sinnen som genererar 
olika stimuli och signaler hos individen. Ett varumärke som har upplevts genom starka stimuli 
och signaler relaterade till syn, ljud, doft, känsel och smak bidrar till kundens bedömning av ett 
visst varumärke. Von Wallpach (2012) menar att ett multisensoriskt sinnesintryck utöver 
sinnesstimuli i en konsuments omgivning även påverkas av metaforer. Metaforer är relaterande 
upplevelser som konsumenten själv upplevt som finns kvar som minnesbilder hos kunden. 
Dessa minnesbilder hjälper kunden att strukturera, tolka och uttrycka egen varumärkesrelaterad 
kunskap i samband med sinnesintrycken (Johnson, 2009 & Zaltman, 1997). Hulténs (2015) 
teori är av samma mening då anledningen till att en sinnesupplevelse kan påverka kunden på 
ett djupare plan enligt honom är att kunden kopplar ihop egna minnesbilder och känslor med 
de nya intrycken som de sett, hört, känt, luktat eller smakat. Sinnesstimuli från varumärket och 

Doftupplevelse

Ljudupplevelse

SynupplevelseSmakupplevelse

Känselupplevelse

Sinnesupplevelse 
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egna minnesbilder från konsumenten som uppkommer i samband med sinnesstimuli från ett 
varumärke hos kunden möjliggör tillsammans en multisensorisk varumärkesupplevelse. 
 
Hultén (2015) menar att multisensorisk varumärkesupplevelse bygger på individuellt 
värdeskapande hos kunden då det är hos kunden som sinnesintrycken och minnesbilderna 
formas och på så sätt fungerar som ett individualiserat sätt att nå kunden. Resultat av forskning 
av Hultén visar att sinnesstrategi som skapar en multisensorisk varumärkesupplevelse där flera 
sinnen är inblandade i relation till varumärket är en långsiktig strategi. Han menar även att när 
flera av människans sinnen påverkas blir produkten i fråga mer känsloladdad och man kan 
genom detta se produkten som en upplevelse, en så kallad multisensorisk 
varumärkesupplevelse.  
 
2.5 Sinnesmarknadsföring  
För att få kunden att uppleva en sinnesupplevelse eller multisensorisk varumärkesupplevelse 
tillämpas enligt Hultén (2008) marknadsföringsformen sinnesmarknadsföring som syftar till att 
påverka människans sinnen. Sinnesmarknadsföringen tar form som element och komponenter 
kring varumärket som konsumenten reagerar på. Genom att påverka människans sinnen styr 
företag hur människan uppfattar en vara, en tjänst, eller en köp- och konsumtionsprocess. 
Sinnena skapar upplevelser och genom att koppla dessa till exempelvis ett varumärke skapar 
företag ett intryck av varumärket och därmed en varumärkesimage som människan kan känna 
igen och dra sig till. Marknadsföring som når kunden påverkar varje kund individuellt och kan 
därför uppfattas olika, antingen positivt, neutralt eller negativt.   
 
Idén med sinnesmarknadsföring menar Hultén (2008) är att företag ska utgå från människans 
fem sinnen när de bygger upp olika sinnesstrategier för att nå kunden. Genom sinnesstrategier 
vill sändaren göra intryck på kunden så att denna bildar sig en uppfattning av varumärket. 
Uppfattningen av varumärket blir varumärkets image. Denna image ska kunden kunna relatera 
till i form av identitet, livsstil och personlighet. Med sinnesmarknadsföring vill företagen få 
kunderna att känna sig som en enskild individ, detta genom att bemöta kunden på ett mer intimt 
och personligt sätt i jämförelse med marknadsföringsformer som, till exempel mass- och 
relationsmarknadsföring. För att få kunden att bli individuellt och personligt bemött menar 
Hultén att sinnesmarknadsföring i större utsträckning använder sig av emotionella inslag och 
lägger fokus på kundens sinnesupplevelse. Det är i kundbemötandet som de främsta 
skillnaderna mellan marknadsföringsformerna finns då sinnesmarknadsföringen handlar om att 
kunden ska mötas på ett känslomässigt djupare plan. Med sinnena i centrum ska 
kundbemötandet byggas upp av logik, rationalitet, känslor och värderingar  för att varumärket 
ska fastna i kundens medvetande och på så sätt bygga upp en vetskap om varumärket som kan 
kallas varumärkesimage. Införandet av sinnesmarknadsföringen grundar sig på att dagens 
samhälle formar mer individualiserade människor.  
 
2.6 Tv-reklams klassificering och påverkan 
Sinnesmarknadsföring är ett sätt att förmedla ett varumärke till konsumenterna och överförs 
enklast i dagligvaruhandeln där kunden gör ett fysiskt besök (Hultén, 2008). I denna studie vill 



	
	

12	

vi undersöka om sinnespåverkan även kan nå kunden genom tv-reklam. Vad vi förstår är 
sinnesmarknadsföring i tv-reklam ett relativt outforskat område. Då information om ämnet 
saknas tar teorin nedan upp andra faktorer som påverkar kundens uppfattning om tv-reklam, till 
exempel hur tv-reklam kan klassificeras och hur den kan inverka på konsumenter.  

Till att börja med konstaterar Schoeller & Mai (2009) att reklam kan klassificeras som 
informativ och/eller känslomässig. Informativ reklam är lika effektiv i att skapa en 
differentierande effekt på kunden som känslomässig reklam är. Moore et al (1995) talar om att 
informativ reklam förmedlar relevant information om produkten och lär kunden något 
betydelsefullt samtidigt som innehållet ofta är begränsat till produktens karaktär eller pris. I en 
informativ reklam bygger kunden en positiv attityd till reklamen om kunden upplever den som 
övertygande och trovärdig. Motsatsen till informativ reklam är känslomässig reklam som har 
syftet att stimulera kundens olika känslor. I ett känslomässig reklamfilm föredrar kunden en 
reklam som framkallar en positiv känsla som till exempel kärlek, glädje eller nostalgi.  

I en reklamfilm på ungefär 15 sekunder menar Schmitt (1999) att det är klassiskt att påverka 
sinnena genom att det går snabbt, att olika frekvenser visas, att musik är inkluderat och att 
reklamen är dynamisk. Dessa kriterier resulterar i att ett starkt intryck kan lämnas hos tittarna 
efter bara 15 sekunder. Om reklamen istället är menad att skapa en viss känsla så visas ofta 
längre filmklipp där meningen är att stegvis bygga upp tittarens känslor. 

Det finns antaganden om att individer uppfattar tv-reklam olika och att detta leder till skillnader 
i hur personer svarar på reklamfilmer (Moore et al. 1995). Vissa personer reagerar starkare på 
reklam som stimulerar känslor (Aaker et al, 1986), medan andra reagerar starkare på reklam 
som stimulerar det intellektuella (Cacciopo & Petty, 1982). Av hänsyn till detta kommer de 
personer som reagerar starkare på emotionell reklam även bli mer övertygande av denna (Moore 
et al. 1995). Thorson & Heide (1990) påstår även att individens humör är en viktig faktor som 
spelar in i uppfattningen av en reklamfilm. En ledsen person kan uppleva ett starkt meddelande 
bättre än ett svagt, medan en glad person inte kan uppleva skillnaden lika bra. Utöver känslor, 
information och humör spelar även upprepade visningar och specifik musik en viktig roll för 
tycke och ihågkommande av en reklamfilm (Wells, Burnett & Moriarty, 2003). 

2.7 Associationer i samband med tv-reklam  
Det finns andra faktorer än sinnesintryck som påverkar människan när den ser en reklamfilm 
och som påverkar personens uppfattning om filmen. Dessa kan vara känslor och minnen, vilket 
i denna studie går under namnet associationer, och är något vi behövt ta hänsyn till för att 
undersöka hur sinnena berörs av reklamfilmer. Andra faktorer tar även Schmitt (1999) upp i 
teorin om en erfarenhetsbaserad marknadsföring där han presenterar fem kategorier: sinnen, 
känslor, tankar, handlingar samt relatering som samspelar och även dessa påverkar 
uppfattningen hos en individ. I denna studie behandlas endast sinnen, minnen och känslor. 
Nedan följer hur känslor kan påverka uppfattningen av en reklamfilm. Därtill tillkommer teori 
om minnen och hur även de påverkar kundens uppfattning om en reklamfilm.  
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2.7.1 Känslor 
Tv-reklam kan väcka känslor, något som Schmitt (1999) i marknadsföringssammanhang 
benämner som Feel. Feel handlar om känslomässig marknadsföring och innebär att företag kan 
dra nytta av kundens känslor och applicera detta för att kunna skapa emotionella upplevelser. 
För att företag ska kunna ha användning av den känslomässiga marknadsföringen måste de ha 
förståelse om vilket sinnesstimuli som utlöser vilka känslor. Schmitt nämner de emotionella 
känslorna men inte några specifika känslor, vilket dock Zagalo, Torres & Branco (2005) gör 
som använder känslorna i reklamsammanhang och menar att det finns emotionella känslor som 
kan uppkomma i ett filmklipp, till exempel från en reklamfilm på tv. De menar att känslor 
såsom ilska, lycka, glädje, nostalgi och rädsla kan uppkomma när man ser en reklamfilm.  

2.7.2 Minnen 
I studien behandlas två typer av minnen, minnesbild och kännedom. Rugg & Curran (2007) 
konstaterar att igenkänningsminnet består av processerna kännedom och minnesbilder vilket 
innebär att man har en uppfattning om en händelse som man tidigare upplevt. De talar om att 
minne i form av kännedom sker automatiskt av något som är bekant och för något man känner 
till eller är medveten om men inte behöver vara något man upplevt fysiskt. Minne som 
minnesbild är en mer komplex process som även kan innehålla information om händelsen. 
Minnesbild är när något upplevs som välkänt för att man tidigare upplevt det fysiskt och som 
hamnat som ett djupgående minne hos individen. Kännedom definieras ofta som information 
som stödjer igenkänning när minnesbilder inte finns. Minnesbilder är i sin tur ofta definierade 
som en igenkänning av något specifikt, som till exempel en plats som man besökt eller en färg 
på ett objekt. Denna upplevelse kan även kopplas ihop med känslor som man kopplar till minnet 
av händelsen. I denna studie tar minne som kännedom form som bekantskap till en reklamfilm 
och/eller ett varumärke och minnesbild formen som en tidigare erfarenhet av en upplevelse, 
som en utlandsresa. 

2.8 Att uppleva ett sinne utan att fysiskt stimulera det 
I denna studie testar vi om det går att uppleva sinnen i en tv-reklam utan att fysiskt stimulera 
dem och hittar nedan stöd för att sinnen går att beröra utan att de fysiskt upplevs. Sensorisk 
information och personliga erfarenheter spelar en viktig roll i människans handlingar och 
tankemönster även i situationer som inte verkar vara påverkade av sinnesintryck (Wilson, 
2002). Tidiga sinnesupplevelser både på psykiska och fysiska plan i livet kan i ett senare stadie 
leda till att man kan göra kopplingar mellan de tidigare upplevelserna och ens egna rådande 
tankar (Williams & Bargh, 2009). När en händelse inträffar menar Barsalou (1999) att olika 
regioner i hjärnan samarbetar för att fånga dessa sensoriska bilder på en medveten samt icke 
medveten nivå. Information om upplevelsen lagras sedan i minnet, i form av en minnesbild 
(Rugg & Curran, 2007), till exempel om hur ett objekt känns, ser ut och vad man kopplar för 
känslor till händelsen (Barsalou, 1999). Att tänka tillbaka på händelsen innebär alltså en 
simulering, en föreställning, av en tidigare sensorisk upplevelse. Tucker & Ellis (1998) 
konstaterar att genom att bara föreställa sig ett objekt så framkallas en simulering av 
funktionerna denna en gång gav. Detta har till exempel bevisats genom att visa objekt för 
personer som därefter visualiserat hur de tagit tag om objektet. Driver och Noesselt (2008) 
yttrar även att ett sinne kan påverkas av relationen till andra sinnen. 
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Enligt Barsalou (1999) kan konsumenter omvandla icke medvetna samt medvetna sinnesintryck 
av ett varumärke till multisensoriska bilder som representerar varumärket i deras sinnen. Att 
kognitivt simulera multisensorisk varumärkesupplevelse ger konsumenterna möjlighet att 
mentalt återuppleva varumärket även i dess fysiska frånvaro. Enligt Johnson (2009) kan 
konsumenter via kognitiv simulering omvandla tidigare erfarenheter som finns som minne hos 
konsumenten till ny varumärkesrelaterad kunskap.  
 
Utifrån ovanstående teorier utgår vi från att det går att uppleva ett sinne utan att det fysiskt 
stimuleras. Med detta menar vi att sinnet indirekt berörs genom att individen relaterar och 
tänker sig in i situationen utan att individen till exempel fysiskt känner smaken eller lukten av 
något.  
 
2.9 Analysmodell  
 

Figur 2. Analysmodell. Egenkonstruerad. 

Analysmodellen börjar i begreppet Sinnesmarknadsföring som vi definierar som en 
marknadsföringsstrategi där sinnen berörs genom sinnesstimuli. Sinnesstimuli sänds från 
företaget och är de signaler som påverkar sinnet för att ett varumärke förmedlar någon typ av 
reklam (Hultén 2015), i denna studies fall tv-reklam. Sinnesstimuli kan ta form som olika 
element och uppfattas av människans fem sinnen; synen, hörseln, smaken, känseln och lukten. 
Sinnesmarknadsföring är det som företaget medvetet gör för att påverka kundens sinnen på 
olika sätt. Individen själv upplever dock dessa stimuli individuellt vilket beror på deras egna 
associationer (Hultén, 2015). Associationer fungerar som en modererande variabel som 
aktiveras och som har en effekt på den Multisensoriska varumärkesupplevelsen. I begreppet 
associationer finns minnen och känslor och är individuella preferenser som finns på förhand 
hos individen och skiljer sig från person till person. Minnen kan ta form på två olika sätt, minne 
som minnesbild eller minne som kännedom (Rugg & Curran, 2007). Den förstnämnda typen är 
minnet som individen har innan filmen visas, som uppstått av egna erfarenheter och kan i detta 
fall ha uppkommit av tidigare resor. Individen kan då relatera denna erfarenhet och känslan den 
fick då till det den upplever i filmen när reklamfilmen visas. Den andra typen vi använder oss 
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av i denna studie är minnet av att ha sett en sak tidigare, i detta fall den specifika reklamfilmen 
vi visar eller varumärket i sig. 

Känslorna som individen känner påverkar sinnesmarknadsföringen och därmed hur 
reklamfilmen uppfattas. Detta kan bero på vilken typ av film som visas, till exempel om den är 
känslomässig eller informativ men också vilka sinnen som filmen stimulerar. Känslorna kan 
även påverkas av att individen har ett minne som han eller hon associerar till när filmen ses. I 
analysmodellen menar vi att en människa först upplever något genom sinnena som därefter 
påverkas av en känsla och inte tvärt om.  Associationerna påverkar hur kunden uppfattar, tolkar 
och placerar informationen som hjärnan uppfattat genom sinnesstimuli (Johnson, 2009 & 
Zaltman, 1997) i tv-reklamen. Sinnesmarknadsföringen i tv-reklamen från företagets sida 
tillsammans med associationer från kunden sida resulterar i en multisensorisk 
varumärkesupplevelse. 

Den multisensoriska varumärkesupplevelsen bygger på de varumärkesrelaterade sinnesstimuli 
som sänds ut genom tv-reklamen samt kundens egna associationer i form av minnen och 
känslor. Enligt Hultén (2015) är den multisensoriska varumärkesupplevelsen därmed 
individuell för varje kund. En multisensorisk varumärkesupplevelse kopplas ihop med 
varumärket som genererat denna upplevelse och kan på så sätt påverka individens 
varumärkesimage. Beroende på hur upplevelsen uppfattats påverkas varumärkesimagen 
positivt, negativt eller neutralt och det får individen att eventuellt ändra sin tidigare attityd till 
varumärket. 
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3 Metod 
3.1 Valet av forskningsansats 
I denna studie har vi enligt den deduktiva ansatsen utgått från vad teorin säger om 
sinnesmarknadsföring och därefter utfört en empirisk studie.  Vi ansåg att det var nödvändigt 
att utgå från vad teorin sade om ämnet sinnesmarknadsföring då vi inte sedan tidigare hade 
någon kunskap om området. Vi har även använt oss av komparativ design då vi ville göra en 
jämförelse mellan två olika fall, för oss reklamfilmer, och genom intervjuer se hur deras olika 
möjliga sinnesstimuli inverkade på respondenternas varumärkesimage. Vi använde oss i sin tur 
av likadana intervjumetoder och intervjufrågor för att kunna göra denna jämförelse. 
Enligt Bryman & Bell (2011)  är den deduktiva ansatsen den vanligaste forskningsmetoden att 
tillämpa och innebär praktiskt att forskaren utgår från teorin och sedan bidrar med observationer 
och resultat. Den komparativa designen innebär att man genom identiska metoder gör en 
jämförelse mellan två fall för att se skillnader mellan dessa. 
  
3.2 Kvalitativ metod 
Efter att vi valt ämne att studera och därmed deduktiv ansats ansåg vi att en kvalitativ metod 
med intervjuer lämpade sig bäst till att få en bättre förståelse för människans tankar, åsikter 
samt attityder, vilket var viktiga begrepp för vår studie och vårt valda ämne. Då en kvalitativ 
undersökning innehåller ord och text, bygger teori samt är ostrukturerad, förklarande och 
subjektiv (Bryman & Bell, 2011), valde vi denna metod eftersom det var viktigt för vår 
undersökning. 
 
Den vanligaste kritiken som riktas mot kvalitativ forskning är att den är subjektiv, svår att 
generalisera och replikera samt att den har bristande transparens (Bryman & Bell, 2011). Trots 
kritiken valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetod och vi har därmed försökt 
hantera kritiken mot den. Vi anser att vår studie ger en ökad förståelse för människans attityder 
och större utrymme för tolkning när vi genomförde intervjuer än om vi använt oss av kvantitativ 
undersökning med enkäter. Eftersom vi ville ha öppna diskussioner i svaren samt att vi ville 
kunna ställa följdfrågor till respondenterna och få de att berätta om sina personliga erfarenheter 
av varumärket så ansåg vi att det bäst gick att uppnå med hjälp av intervjuer. Då syftet med 
studien delvis var att förklara hur associationer kunde uppkomma från en reklamfilm ansåg vi 
att det gick lättast att uppnå detta genom att använda oss av en kvalitativ metod.  
 
Vi har tagit hänsyn till kritiken mot kvalitativ forskningsmetod genom att inte vara subjektiva, 
det vill säga inte vara för personliga, när vi ställt frågorna till respondenterna, inte ställt ledande 
frågor och genom att inte berätta vad studiens syfte är.  När det gäller teoriinsamling har det 
dock varit svårt att inte svara subjektiv då vi utgått från den teori vi ansåg passa bäst in på vår 
studie. För att arbeta mot den bristande transparensen i kvalitativ forskningsmetod har vi försökt 
att skriva ett utförligt metodavsnitt för att läsaren ska få en bättre uppfattning om hur vi gått till 
väga. Detta har vi gjort när vi till exempel diskuterat för- och nackdelar med olika metoder och 
val vi har ställts inför, detta för att läsaren ska kunna få en bättre blick över hur vi kommit fram 
till våra beslut.  



	
	

17	

3.3 Insamling av data 
I denna studie använder vi oss av både sekundär och primärdata. Den sekundärdata vi har använt 
i denna studie är litteratur samt Internet. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från Örebro 
Universitetsbibliotekets databas Summon där sökord som sensory marketing, memory, 
emotional, brand, brand experience, brand image, sensory, commercial har används. Bertil 
Hultén är en forskare inom sinnesmarknadsföring och vi har använt hans böcker och artiklar i 
en del av teorikapitlet eftersom det var han som myntade begreppet sinnesmarknadsföring 
(Lärarnas nyheter, 2012). De fördelar denna uppsats dragit nytta av i användandet av 
sekundärdata är att det inte kostat något och det har varit tidseffektivt. De nackdelar vi upplevt 
är att utbudet av vetenskapliga artiklar som handlar om sinnesmarknadsföring inte varit alltför 
stort. Anledningen till det är för att ämnet är relativt outforskat än så länge.   
 
Som komplement till sekundärdata som samlats in har vi samlat in primärdata. I denna studie 
har tio semistrukturerade intervjuer används som primärdata. Fördelarna med den primärdata 
som är insamlad är att den är anpassad helt och hållet till undersökningen och att den är aktuell 
i tiden. Nackdelarna med datainsamlingen av primärdata i förhållande till datainsamlingen av 
sekundärdata är att det tog längre tid.  
 
Enligt Christensen, et al. (2010) kan data delas in i två kategorier, sekundärdata och primärdata. 
De olika kategorierna avgörs av när, hur och varför data är insamlad.  Sekundärdata är enligt 
Christensen, et al. (2010) data som redan vid undersökningens början finns tillgänglig och som 
samlats in i tidigare sammanhang och kanske med ett annat syfte. Sekundärdata kan komma 
från externa eller interna databanker, från böcker, tidskrifter och forskningsrapporter och är en 
bra början i en undersökningsprocess.  Enligt Christensen, et al. är primärdata data som samlas 
in för undersökningen i fråga och som kompletterar den information som redan finns tillgänglig 
om den inte är tillräcklig eller nog anpassad. För att samla in dessa data finns det olika tekniker 
så som intervju, observation och experiment.  
	
3.4 Val av varumärken 
Vi fokuserade till största del på att välja bransch, vilket blev resebranschen. Anledningen till 
att vi tog charterbolag är för att det är en bransch som vi tror att många är intresserade av och 
kan relatera till. Vi tror också att det inte är givet vilka sinnen och erfarenheter som människor 
upplevt och därmed vad alla kopplar ihop med utlandsresor och de valda varumärkena. Efter 
att vi valde bransch tittade vi igenom ett 30-tal resefilmer på Youtube från många av Sveriges 
charterbolag och fann därefter två stycken med olika antal sinnesstimuli. Detta gjordes för att 
vi skulle välja ut det mest lämpade filmerna för vår studie. Dessa filmer blev slutligen från 
varumärkena Ving och Solresor. 
	
3.4.1 Ving 
Ving grundades år 1956 och är idag Sveriges största charterarrangör, de säljer resor till över 50 
länder och har över 400 resmål i sitt utbud. Ving säljer charterresor, reguljära flygbiljetter, 
hotellnätter samt flexibla paketresor. Försäljningen sker på internet, i fysiska butiker, hos 
resebyråer och via telefonen. Vings affärsidé är att producera och sälja semesterresor som ger 
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deras kunder de bästa veckorna på året. Ving ingår i koncernen Thomas Cook Group plc, vilka 
är noterade på Londonbörsen. Av Vings totala mediabudget lägger de cirka 60 procent av 
budgeten på reklam via tv och cirka 30 procent på reklam i dagstidningar (Ving, 2015). 
	
3.4.2 Solresor  
Solresor är Sveriges fjärde största charterarrangör (SvD, 2011), grundades år 1989 och är en 
del av Primera Travel Group som är en av Skandinaviens ledande resebolag. Solresor erbjuder 
resor till mer än 20 länder och deras affärsidé är att erbjuda bekväma paketresor med hög 
kvalitet till konkurrenskraftigt pris på den skandinaviska marknaden. Resorna som erbjuds är 
allt ifrån traditionella charterresmål runt Medelhavet, till långväga rundresor med reguljärflyg 
till exotiska destinationer (Solresor, 2015). 
	
3.5 Val av reklamfilmer 
Nedan följer en beskrivning av reklamfilmerna som användes i studien. Beskrivning består av 
filmernas karaktär, scener, vilka sinnen som vi antogs kunna beröras och filmernas längd. 
	
3.5.1 Vings reklamfilm 
Reklamfilmen visar en kvinna och en man som ligger i en solstol, ett barn som plockar snäckor 
på stranden och barn som hoppar i poolen. Filmen är nästan helt svartvit förutom slutet av 
filmen som blir i färg när Vings logotyp visas.  Musiken består av en lugn låt som sjungs av en 
kvinna. I slutet av filmen kommer Vings logotyp upp på skärmen och därefter ett erbjudande 
om att Ving har sommarlovsrabatt med upp till 2 500 kr på utvalda hotell.  
 
Denna film ansåg vi kunna stimulera syn och hörsel direkt genom att bara titta på filmen och 
lyssna på musiken. Känsel kan tillkomma i filmen i form av temperaturen som upplevs i luften, 
den svalkande poolen eller sanden mellan tårna. Känselsinnet kan därför tillkomma indirekt av 
att man tänker sig in i situationen. 
	
3.5.2 Solresors reklamfilm 
Filmen från Solresor består av en rad olika sinnesintryck. I början filmas ett par som serveras 
en måltid på vad som ser ut att vara ett café med rödvitrutiga dukar. Därefter visas ett par som 
åker sandboard i öknen och blir bjudna på te. Sedan filmas ett nyanlänt par som blir bjudna på 
varsin shot vid poolområdet följt av ett annat par på ett vindruvsplantage där vinodlaren ses 
lukta på vindruvorna. Avslutningsvis filmas ett par som serveras en sallad på stranden samt 
barn som leker och springer ner i havet samtidigt som Solresors logotyp visas. Under hela 
filmen spelas Solresors signaturlåt och starka färger visas.  
 
Solresors film ansåg vi kunna beröra samtliga fem sinnen, hörseln och synen direkt genom att 
bara titta på filmen och lyssna på musiken, och känsel, lukt och smak indirekt kopplat till olika 
situationer. Vi ansåg i denna film att de tre sistnämnda sinnena kan beröras då personer i filmen 
luktade på vindruvor, åt mat, drack olika drycker, solade och låg på stranden.  
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Filmernas längd skiljer sig åt då Vings reklamfilm är 40 sekunder lång och Solresors är 80 
sekunder lång. För att göra dessa filmer så jämställda som möjligt valde vi att korta ner 
Solresors film till 60 sekunder genom att börja visa filmen 20 sekunder in i filmen. Vi ansåg 
inte att vi kunde korta ner den mer eftersom respondenterna då missat scenen i början där ett 
par äter paella och dricker vin då vi ansåg att detta var något som många skulle kunna ha upplevt 
tidigare. Vi ansåg heller inte att vi kunnat korta ner filmen till totalt 40 sekunder genom att inte 
visa de sista 20 sekunderna eftersom Solresors logotyp då visades, något vi ansåg som viktigt 
att se för respondenterna. Reklamfilmernas längd är representativa för reklamfilmer som visas 
på tv och det är just reklamens påverkan som visas på tv som vi vill beröra i denna 
undersökning. Vi valde medvetet en film som endast kan tänkas beröra färre sinnen och en som 
kan tänkas beröra alla fem sinnen. I valet av film tog vi endast hänsyn till sinnena eftersom det 
är främst dessa som är avsedda att stimuleras i sinnesmarknadsföring. 
	
3.6 Kvalitativa intervjuer 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville beröra studiens specifika 
teman, det vill säga sinnen, multisensorisk varumärkesupplevelse och varumärkesimage, 
samtidigt som vi ville ge respondenterna stor valfrihet att tala om det dem tyckte, kände och 
upplevde. Vi ville att personerna skulle tala fritt om det var något de ansåg var viktigt, såsom 
associationer utifrån de frågor vi ställde. Om individerna började tala om något som en senare 
fråga berörde försökte vi ställa följdfrågor och spinna vidare på detta tema direkt för att inte 
tysta personen och för att individen vid ett senare tillfälle inte skulle ha glömt bort vad den 
tänkte på. Bryman & Bell (2011) konstaterar att en intervju är den vanligaste metoden vid 
kvalitativa undersökningar där ostrukturerade och semistrukturerade är de mest förekommande 
varianterna. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av ett relativt ostrukturerat tillgångavägssätt 
där fokus ligger på vad respondentens svarar. Därför kan intervjun byta inriktning flera gånger 
och avvika från ordningen och temat av de ursprungliga frågeställningarna. Som följd av detta 
kan man påstå att kvalitativa intervjuer är flexibla, djupgående och innehållsrika. I den 
semistrukturerade intervjun berör man teman som är relativt specificerade men som ändå ger 
intervjuaren stor valfrihet att bestämma i vilken ordningsföljd frågorna ska ställas. 
 
Fördelar med att använda sig av en intervju är enligt Bryman & Bell (2011) att den går ganska 
snabbt att genomföra, att man har stor kontroll över utfallet, att man kan ställa följdfrågor och 
förklara för respondenten om något är otydligt. Nackdelar är att det finns risk för att intervjuaren 
påverkar deltagaren och dennes svar, att man inte kan ställa för personliga frågor samt att 
analysen av datamaterialet kan vara komplicerad.  
	
3.7 Val av intervjumetod  
En diskussion angående vilken intervjumetod vi skulle tillämpa har skett. Vi valde mellan att 
ha enskilda intervjuer med en respondent i taget eller att ha fokusgrupper som intervjumetod. 
En fokusgrupp innebär att man har ett visst tema på sin intervju och intervjuar minst fyra 
personer i varje fokusgrupp (Bryman & Bell 2011). Innan vi bestämde oss för vilken 
intervjumetod vi skulle använda så utfördes en enskild intervju med en testrespondent samt en 
testintervju med en fokusgrupp bestående av fyra personer. Detta gjordes för att se vilken metod 
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som vi fick ut mest information av och för att veta vilken metod som var mest lämplig för vår 
studie. Resultatet blev att i intervjun med fokusgruppen blev respondenterna för påverkade av 
varandras åsikter och ”höll med varandra” fast de egentligen kanske inte verkade tycka likadant. 
Dock blev det en bra och utvecklad diskussion men vi ansåg att en individuell intervju gav oss 
bättre och mer utvecklade svar och det blev även lättare att ställa följdfrågor samt följa upp 
personens tidigare erfarenheter med dess åsikter. Valet av intervjumetod i studien blev därför 
individuella intervjuer eftersom vi ansåg att det bättre kunde svara till studiens syfte.   
	
3.8 Val av respondenter 
Vi valde att intervjua tio personer som är studenter vid Örebro Universitet. Vi trodde att de 
skulle känna igen de två varumärkena vi valde och hade tidigare erfarenheter av att resa. Vi 
valde att intervjua personer i åldern 20-25 för att vi i analysen inte skulle behöva ta hänsyn till 
att respondenternas åldrar var alltför olika. Vi ansåg att det var relevant att intervjupersonerna 
hade varit ute och rest tidigare i livet och helst hade en uppfattning om de två varumärkena 
eftersom olika associationer till resor och varumärkesimage är något som tas upp i denna studie. 
Dock var detta inget kriterium för att kunna vara respondent. Vi var medvetna om att ha 
studenter som respondenter kunde påverka svaren eftersom studenter har ett kritiskt och 
analyserande förhållningsätt. Detta kan ha påverkat svaren då studenterna kan ha studerat 
marknadsföring och även andra ämnen tidigare där de har behövt vara kritiska till information.  
 
Vi har i denna undersökning använt oss av ett bekvämlighetsurval, och därmed intervjuat 
personer som vi ansett vara lättillgängliga för studien. Ett bekvämlighetsurval är ett icke-
sannolikhetsurval och innebär att deltagarna inte slumpmässigt väljs utan genom att de är lätta 
att nå (Bryman & Bell, 2011). För oss som studenter bestod bekvämlighetsurvalet av studenter, 
eftersom dessa är mest tillgängliga för oss. En riktlinje som vi haft för att få undersökningen 
jämnt könsfördelad var att intervjua hälften män och hälften kvinnor. Genom att använda sig 
av bekvämlighetsurval kan man inte dra slutsatser om hel population (Bryman & Bell), därmed 
kan vi inte generalisera resultatet i denna studie då vårt urval med studenter inte är representativt 
för hela populationen.  
	
3.9 Val av intervjufrågor 
Nedan beskrivs de intervjufrågor som finns bifogade i bilaga 1 vilka syftar till att svara på om 
en reklamfilm indirekt kan stimulera fler sinnen än bara syn och hörsel samt hur den 
multisensoriska varumärkesupplevelsen påverkar personernas attityd till varumärkesimagen. 
 
Den första frågan ställdes för att ta reda på hur personen mådde och om den var hungrig, detta 
eftersom humör är något som enligt Thorson och Heide (1990) kan spela in på hur man reagerar 
på en reklamfilm. Den andra frågan ställdes för att ta reda på vad personen var för typ av 
människa, vilket kan spela in på respondentens svar i studien då olika typer av människor 
reagerar olika på samma typ av film (Moore et al. 1995). Den tredje frågan ställde vi för att ta 
reda på när personen senast reste utomlands eftersom detta kunde inverka på minnena. 
Resebolaget personen reste med kunde spela in eftersom personen kunde ha positiva eller 
negativa erfarenheter av detta bolag att berätta om. Den fjärde frågan, om personen kände till 
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Solresor/Ving, ställde vi för att se vad personen hade för uppfattning, om den var positiv eller 
negativ eller om de hade någon alls till företaget. Även varifrån de fått reda på informationen 
om företaget, för att se om de sett företaget från reklam på till exempel tv eller från tidningar. 
Den femte frågan ställde vi för att få reda på vad individen kopplar det specifika varumärket 
till. Den sjätte frågan ställde vi för att ta reda på vad individen hade för tidigare erfarenheter till 
Solresor/Ving och om de varit positiva eller negativa. Den sjunde frågan besvarade personens 
attityd till varumärket efter reklamfilmen samt vad de tyckte generellt om företaget. 
 
Efter att intervjupersonerna sett reklamfilmen frågade vi om respondenten kände igen 
reklamfilmen eller någonting i reklamfilmen för att se om personen kände igen musiken eller 
reklamen. Vi frågade sedan vad de tyckte om reklamfilmen för att få svar på om de tyckte att 
den var bra eller dålig och varför. I fråga tio frågade vi vad de tänkte på när de hörde varumärket 
nu och om det var något mer de tänkte på nu när de sett reklamfilmen för att se vilka 
sinnesintryck filmen gett. Fråga elva, som handlade om vad respondenten fick för känslor av 
filmen tog vi med eftersom vi utifrån Zagalo, Torres och Branco (2005) fått reda på att även 
känslor spelar en viktig roll i reklamfilmer. Vi frågade i fråga tolv om de kunde tänka sig in i 
situationen för att se om de kunde relatera till upplevelsen då Von Wallpach (2012) nämner att 
det en konsument har upplevt tidigare finns kvar i minnet och går att relatera till i samband med 
sinnesintryck. Vi frågade i fråga 13 om de fastnade för något specifikt i filmen för att personen 
skulle få tala utifrån vad den själv ansåg viktigt utan att bli påverkad av en specifik fråga. 
Slutligen frågade vi om hur attityden ändrats efter de sett filmen för att vi ville se om 
uppfattningen om varumärket blivit förändrad av reklamfilmen till det negativa eller positiva.  
	
3.10 Genomförande 
För att tillämpa den kvalitativa metoden började vi med att samla teori till vår referensram som 
vi ansåg vara relevant till syftet med studien för att vi sedan skulle kunna tillämpa den i vår 
empiriska undersökning. Därefter formulerade vi forskningsfrågor. Efter detta utformades 
intervjufrågor att ställa till respondenterna, för att sedan välja ut dessa personer. Data samlades 
in genom intervjuerna och sammanfattades i bilagor. Vi valde att lägga sammanfattningarna av 
intervjuerna i bilagor eftersom empirin annars skulle bli onödigt lång och därmed svår att 
överblicka om detta skulle läggas mitt i studien. Även fast vi under rubriken Empiri endast tagit 
med det vi ansett vara mest relevant för studien är bilagorna med intervjuerna fortfarande 
nödvändiga att ha med då läsaren kan gå tillbaka till dessa för att se hur respondenterna svarat 
mer utförligt. Efter vi sammanställt vårt empiriska material i form av ett resultat som även 
redovisades i en resultatmatris tillämpade vi vår analysmodell som vi utvecklade ifrån 
referensramen. I det sista stegen gjordes en analys utifrån teorin och studiens resultat. Vi 
sammanställde även en analysmatris, drog därefter slutsatser och gav sedan förslag på vidare 
forskning. De olika stegen i en kvalitativ undersökning består av generella frågeställningar, val 
av relevanta undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, samt rapport om 
resultat och slutsatser som ett avslutande steg (Christensen, 2010). 
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3.11 Genomförande av intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuerna valdes en avskild plats, i form av ett grupprum, på Örebro 
Universitet för att skapa en lugn och stressfri miljö. En av oss ställde frågorna och spelade in 
intervjun, en visade filmen och en antecknade ner svaren med nyckelorden som respondenten 
nämnde för att underlätta sammanställningen av resultatet. När respondenten tittade på 
reklamfilmen satt intervjuaren bredvid och de andra två lämnade rummet. Respondenten 
använde hörlurar när reklamfilmen visades, detta för att inget skulle störa respondenten. Alla 
intervjuer utfördes under dagtid eftersom det är då flest studenter befinner sig i skolan. Innan 
intervjun började frågade vi om vi fick spela in svaren för att inte missa viktig information, 
vilket vi fick i samtliga fall. Filmerna visades två gånger direkt efter varandra för vi ville att 
respondenterna skulle komma ihåg intrycken från reklamen och eftersom upprepade visningar 
visar sig ha lett till att konsumenten bättre kommer ihåg en reklam (Wells, Burnett & Moriarty, 
2003). Vi gjorde även detta för att vi ansåg det som vanligt att reklamfilmer visas relativt 
frekvent under korta tidsspann på tv. För att inte påverka den som blev intervjuad och dennes 
svar valde vi att inte berätta att vi gjorde en studie om sinnesmarknadsföring utan endast om 
marknadsföring. 
 
Hälften av respondenterna fick se den ena filmen och hälften fick se den andra filmen. Detta 
eftersom vi inte ville att de som blev intervjuade, på något sätt skulle jämföra de två filmerna 
med varandra, vilket inte var studiens syfte och för att vi även trodde att det hade påverkat 
respondenternas svar. Kön har fördelats så jämt som möjligt vid visning av filmerna, tre män 
och två kvinnor fick se den ena filmen och två män och tre kvinnor fick se den andra, detta för 
att se eventuella skillnader mellan könen och för att ge en rättvisande bild.. 
 
3.12 Analysmetod	
En kvalitativ studie syftar till att samla in data från ord, text och symboler som sedan ska 
analyseras utifrån dess helhet och undersöka sammanhanget. I en kvalitativ analys är det inte 
orden i sig som är intressanta utan deras innebörd i kontexten som helhet (Christensen, 2010). 
Det har i studien varit fokus på detta när vi analyserat respondenternas svar. Datamaterialet som 
samlats in har analyserats utifrån dess kvalitativa karaktär vilket innebär att vi sett till 
innebörden och meningen med det som sägs i intervjuerna för att förstå och förklara 
datamaterialet och på så sätt komma fram till bra resultat och slutsatser. Christensen et al. kallar 
detta för att genomföra en kvalitativ tolknings- och förståelseorienterad innehållsanalys. 
 
Den kvalitativa analysprocessen utgår från tre processer, reduktions-, struktur- och 
visualiseringsprocessen. Den första processen innebär att data bryts ner genom reduktion 
(Christensen et al.). Detta har i studien gjorts genom att organisera, sammanfatta och koda det 
viktiga datamaterialet. Viktiga nyckelbegrepp och nyckelmeningar, som i denna studie är 
tecken på sinnespåverkan, känslor och minnen har på så sätt tagits fram. Det reducerade 
materialet strukturerades därefter för att skapa mönster. I studien har materialet strukturerats 
genom att nyckelord och nyckelmeningar som hittats sammankopplats och relaterats till 
varandra för att skapa mönsterbildning. Mönstren har varit i form av hur sinnen, känslor och 
minnen samverkar. Dessa mönster har förtydligats och gjorts lättillgängliga genom 
visualisering. Visualisering menar Christensen et al. är en sammanfattning av det reducerade 
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materialet som tar form som bildfigurer eller matriser. I studien har de mönster vi sett 
visualiserats i två analysmatriser. För oss har matriserna varit ett hjälpmedel då vi insett att vi 
fått teoretisk mättnad, det vill säga att ny data inte skulle utveckla eller förändra mönstret, samt 
att det har gett en överskådlighet av data vilket underlättat analysen.  
	
3.13 Trovärdighet och äkthet 
Vissa forskare antyder att kvalitativ forskning borde värderas utifrån andra kriterier än de som 
används för kvantitativ forskning. Lincoln och Guba (1985) menar att detta är behövligt för att 
kunna bedöma kvaliteten i kvalitativa undersökningar samt för att ha andra valmöjligheter 
istället för begreppen validitet och reliabilitet. De två begreppen de kommit fram till är 
trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan i sin tur delas in i följande fyra delbegrepp; 
pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt konfirmering. Pålitlighet motsvarar kvantitativ 
forsknings reliabilitet och betyder att forskarna ska fastställa studiens process från start till slut 
på ett noggrant sätt för att sedan låta kvaliteten av detta granskas av förslagsvis kollegor. 
Konfirmering är jämförbar med objektivitet vilket betyder att forskaren inte medvetet påverkat 
respondenter eller testpersoner och därmed resultatet i studien. Denna studies pålitlighet har 
ständigt granskats av handledare och av oss själva då vi ständigt reflekterat över syftet under 
arbetets gång, för att behålla studiens riktning. Tillförlitlighet har tillämpats i denna studie då 
rapportens resultat lämnats till de personer som deltagit i studien och därefter blivit bekräftat 
som rätt och riktigt. Överförbarhet har tillämpats på så sätt att forskningens gång innehåller en 
detaljerad beskrivning i metodavsnittet av det som studien baserats på så att överförbarhet av 
resultatet till ett annat sammanhang kan ske. Konfirmering har  i denna studie tillämpats genom 
att intervjufrågorna inte specifikt riktats mot sinnena och sinnesupplevelser och därmed inte 
påverkat respondentens svar om reklamfilmen. Vi har heller inte berättat för respondenterna att 
studien handlar om sinnesmarknadsföring.  
 
Det andra kvalitativa begreppet menar Lincoln och Guba (1985) är äkthet och det delas in i 
olika kriterier. Ett av dessa är kriteriet rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att studien 
ska ge en korrekt bild av de värderingar och ståndpunkter som framkommer i undersökningen, 
vilket i denna rapport framkommer genom detaljerade presenterade intervjuer.  
 

3.14 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras begränsningar i studiens metodval som vi vill påpeka och som läsaren bör 
vara medveten om. Diskussionen tar i huvudsak upp metodvalet och mer specifikt valet av 
reklamfilmerna.  
 
Till att börja med konstaterar vi att göra intervjuer var något positivt för vår undersökning. 
Detta eftersom vi under intervjuerna fick en klar insyn i hur respondenterna kände och tänkte i 
samband med våra frågor. Vi tror inte att vi skulle fått ut samma information om vi skulle 
lämnat ut enkäter då frågorna och svaren skulle varit mycket mer inramade och begränsade. För 
att diskutera teorin så kan vi konstatera att vi genomgående i studien använt oss mycket av 
Bertil Hultén, detta eftersom han är den främsta svenska forskaren inom sinnesmarknadsföring. 
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Det hade dock varit bra att komplettera Hultén ännu mer, med andra forskare inom ämnet för 
att få en bredare bild av hur sinnesmarknadsföring beskrivs.   
 
För att diskutera valet av reklamfilmer kan vi konstatera att de två filmerna vi valde att visa för 
respondenterna skiljer sig i karaktär och i längd. Vings film var lugn och stilla medan Solresors 
var fartfylld och innehöll många olika miljöbyten med olika upplevelser.  Eftersom vi hade som 
mål att visa två filmer med olika antal möjliga sinnesstimuli blev filmernas karaktär alltså 
därefter. Filmernas olika karaktär och längd var därför en faktor som vi inte tog hänsyn till då 
den inte gick att styra över då vi prioriterade att behålla olika antal sinnesstimuli i filmerna. Vi 
kan konstatera att det ultimata hade varit att ha två lika långa reklamfilmer, men då det var svårt 
att hitta två exakt lika långa med olika antal sinnesintryck valde vi att korta ner den ena. Vi 
anser dock inte att det gjorde reklamfilmen felvisande då det är vanligt att reklamfilmer på tv 
ibland bara visas med vissa delar.  
 
Att inte visa båda filmerna för båda grupperna gjorde att respondenterna inte kunde jämföra 
varken varumärkena eller filmerna med varandra. Om vi dock hade valt att visa båda filmerna 
för alla intervjupersoner hade vi kunnat fråga respondenterna vilken film och vilket varumärke 
de föredrog och kände mest för samt varför. 
 
Något som vi har reflekterat över med att visa reklamfilm och att ställa frågor om människors 
tidigare upplevelser är att personer är olika och därmed har olika typer av erfarenheter och 
åsikter som kommer leda till att de uppfattar saker olika. Personer kan mottaga och fastna för 
olika saker i filmen genom att de har olika minnesbilder, kännedom och känslor sedan tidigare 
i livet som de kanske inte nämner i intervjun och som vi därmed inte vi får någon vetskap om. 
Detta kan ha påverkat vårt resultat.  
 
Något som vi inte haft vetskap om i denna studie är sändarnas, det vill säga företagens, syfte 
med reklamfilmerna. Det framgår ingenstans vad reklamfilmerna vill sända för sinnesstimuli, 
vi har därför fått anta vilka sinnen som kan beröras. Om reklamfilmernas sinnesstimuli hade 
varit kända för oss hade vi kunnat ta reda på om dessa avsiktliga sinnesstimuli blivit uppfyllda 
av respondenterna. 
 
Trots att vi innan reklamfilmerna visades bad respondenterna fokusera på vad de tänkte och 
kände handlade många respondenters svar om varumärkenas utbud och service. Detta kan bero 
på att vi berättade att vi gjorde en studie om marknadsföring och att de därför kopplade in dessa 
centrala begrepp. Studenter har även ett kritiskt sätt att tänka gällande information som de tar 
in, vilket kan bidra till deras svar. Det kan även bero på att vi inte ställde ledande frågor, det 
vill säga direkta frågor rörande sinnen. Utfallet var därför tvunget att bli därefter.  
 
För att uppnå ett mer pålitligt resultat hade vi kunnat göra fler intervjuer för att på så sätt kunna 
dra mer generella slutsatser och få en ökad förståelse om vad reklamfilm kan väcka för 
sinnesstimuli och associationer samt hur dessa tillsammans kan inverka på varumärkets image. 
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4 Empiri 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna från bilaga 2 i matrisform. Resultatet har delats 
upp i två tabeller, den första är en tabell för de respondenter som har intervjuats och sett Vings 
reklamfilm och den andra är intervjuerna om Solresor.  Matrisen är uppbyggd med en kort 
version av frågorna i den vänstra lodräta kolumnen och därefter följer respektive respondents 
svar i resterande lodräta kolumner. Matrisen gjordes för att underlätta översikten av respektive 
respondents svar och för att göra svaren lättare att jämföra med varandra, både respondenterna 
emellan men även de olika filmerna emellan.  
	
4.1 Ving  

Begrepp  Respondent 1 
Man, 23   

Respondent 2  
Kvinna, 20 

Respondent 3 
Kvinna, 22 

Respondent 4 
Man, 24  

Respondent 5 
Kvinna 22 

Välmående  Jättebra, hungrig  Bra men 
stressad, Nja, åt 
för 2 timmar 
sen. 

Bra, ätit frukost 
för 1 timme sen. 

Bra, åt för en 
timme sen 

Bra, ätit 
nyligen så 
hon är mätt  

Känslomänniska/tänka
nde människa  

Känslomänniska  Tänkande 
människa 

Känslo- 
människa 

Tänkande 
människa 

Känslomänni
ska 

Senast utomlands? 
Vart? 
Vad gjorde ni?  
Resebolag? 

December 2014 
Sri Lanka 
Badade, solade, 
vandrade och 
reste runt. 
Inget charterbolag 

Juli 2015 
Grekland  
Solade, badade, 
festade 
Ving 

Juni 2015 
USA 
Shoppade, solade, 
badade, 
sevärdheter 
Inget charterbolag 

Augusti 2014 
Spanien 
Solade, badade, 
sevärdheter, 
uteliv 
Inget 
charterbolag 

juli 2015, 
Turkiet 
Solade 
badade, drack 
drinkar, 
umgicks 
Reste med 
Ving   

Känner du igen Ving? Ja, från reklam  Ja, tidigare 
erfarenheter 

Ja, från reklamer 
på tv.  

Ja, tidigare 
erfarenheter och 
reklam på tv 

Ja, 
erfarenheter 
& tv-reklam, 
kompis är 
reseledare 

Tankar om Ving  Tv-reklam, varmt 
land och all 
inklusive där allt i 
ett paket. 

Varm sand, blått 
vatten, 
avslappnade, 
palmer, 
flygplan. 

Charterresa, 
paketresa, 
bamseklubben. 

Solresor, 
charter, 
barnfamiljer, 
varma länder 

Utlandsresor, 
sol & bad 

Egna erfarenheter Nej Ja, rest med 
många gånger, 
bra hotell.  

Ja, Thailand för 
längesen. Bra 
uppstyrt, bra 
hotell, klassisk 
chartersemester 

Ja, till Spanien, 
bra 

Ja, senaste 
resan samt 
med familjen  

Attityd till Ving Negativ. 
Gillar ej Vings 
koncept 

Positiv Positiv 
Bra paketresor 
men ”inte min typ 
av resa”. 

Ganska bra, 
dock dyrt och 
barnanpassat 

Bra, gillar 
charterresor, 
känns 
bekanta 

*Filmen visas*      

      
Är reklamen bekant? Nej Nej inte filmen, 

men musiken.  
Nej Nej Nej inte 

filmen men 
musiken 
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Åsikt om filmen?  Dålig med lugn 
musik, tråkig 
gråskala, sämre än 
andra 
Vingreklamer. 
Ville se turkost 
hav  

Gråskala drog 
ner den. Bra 
slut, ljust 
erbjudande och 
logotyp i färg. 

Ser ut som en 
typisk Vingfilm. 
Harmonisk musik, 
fin film, men blir 
ej tilltalad av den. 

Lik andra filmer 
från 
charterbolag. 
Tråkigt med 
gråskala. 

Tråkig & 
dålig film pga 
gråskalan och 
musiken. Få 
människor, 
orealistisk. 
ville hellre se 
fina färger 
med till 
exempel blått 
vatten 

Tankar om Ving efter 
filmen 

Semester till 
varma länder i 
Europa, erbjuder 
många hotell och 
pooler.  

Inga nya tankar 
om Ving 

Familjekoncept, 
olika erbjudande. 

Inga nya tankar 
om Ving 

Inga nya 
tankar om 
Ving 

Känslor från filmen Semester, lugn, 
varmt och härligt. 
Barn och 
snäckorna 
tilltalade han inte 
alls.  

Lust att resa, 
blev lugn, 
släppte stressen. 

Lugn och 
avkopplad. 

Längtan att åka 
utomlands, 
avkopplande 
känsla 

Lugn men 
tråkigt, lite 
människor, 
grå film och 
orealistisk. 

Relatera / upplevt 
situationen?  

Kan relatera till 
poolen och har 
upplevt 
situationen själv.  

Upplevt 
situationen i 
solstolen, 
snäckorna och 
kunde relatera 
till filmen.  

Kan både relatera 
och har upplevt 
situationen vid 
poolen.  

Relatera till 
poolen, upplevt 
situationen med 
snäckorna och 
poolen.  

Upplevt som 
barn med 
snäckorna. 
Relatera i 
framtiden till 
poolen. 

Fastnade något 
specifikt? 

Poolen var bra, 
musik och ljus i 
filmen var inte 
bra. La märket till 
erbjudandet i 
slutet. 

När flickan 
lekte med 
snäckorna på 
stranden. Det 
kunde hon 
relatera till 

Fastnade för 
snäckorna i 
filmen.  

Att filmen var 
gråskala  

Barnet som 
plockade 
snäckor,  

Attityd till Ving nu Sämre, på grund 
av dålig musik 
och gråskala.  

Oförändrad, 
fortfarande 
positiv.  

Oförändrad, bättre 
bild av 
charterbolag men 
inte om just Ving.  

Oförändrad, 
fortfarande inte 
”hans typ av 
resebolag” 

Oförändrad 
attityd då hon 
relaterar Ving 
till egna 
erfarenheter   

 
 
Alla respondenter kände till Ving sedan innan. Av respondent 2,3,4 och 5 reste respondent 2 
och 5 senast med Ving. Dessa fyra har tidigare erfarenheter från varumärket sedan tidigare och 
har en positiv varumärkesimage. Respondent 1 är den enda som inte har tidigare erfarenheter 
av varumärket och som har en negativ attityd till företaget. Ingen av respondenterna har sett 
filmen innan men alla kan relatera till och/eller har upplevt situationerna i filmen innan. Känslor 
som uppkommer från filmen är lugn och en längtan av att åka utomlands. Respondent 2,3,4 och 
5:s attityd till Ving är oförändrad men fortfarande positiv efter filmen visats medan respondent 
1:s attityd har ändrats till att vara mer negativ än innan. 
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4.2 Solresor 

Begrepp  
 

Respondent 6 
Man, 25   

Respondent 7 
Kvinna, 20  

Respondent 8  
Kvinna, 21  

Respondent 9 
Man, 21 

Respondent 10 
Man, 21 

Välmående  Bra, hungrig Bra men trött, 
hungrig  

Bra men trött, 
mätt 

Bra, men lite 
hungrig  

Bra, lite hungrig  

Känslomänniska/tänka
nde människa 

Tänkande 
människa 

Känslo-
människa 

Känslo- 
människa  

Känslo-människa Känslo-människa 

Senast utomlands? 
Vart? 
Vad gjorde ni? 
Resebolag? 

Augusti, Kroatien 
Solade, badade, åt 
god mat, kall öl 
Ving 

Augusti 
Grekland 
Solade, åt 
mycket mat, 
dansade 
Ving  

November  
Spanien 
Festade och åt 
mat. 
 

Oktober 14 
Spanien 
Åt och drack gott, 
tittade på fotboll. 
Inte charterbolag 

November 14 
Dominikanska 
republiken 
Badade, solade, 
varmt väder, 
mycket bad.  
Apollo  

Känner du igen 
Solresor 

Ja från när jag  
letat resor 

Ja Ja, genom egna 
erfarenheter 

Nej, eller är lite 
tveksamt, är 
skeptisk mot 
charterresor. Tror 
att det är som 
Ving. 

Ja, från tv-reklam 

Tankar om Solresor Strand, sol, resor, 
hotell och charter 
i allmänhet 

Som ett 
vanligt 
resebolag 

Sol, uteliv, 
stränder, vatten, 
varmt väder. 

Sol, bad, charter, 
barnfamiljer, 
varma platser och 
Thailand 

Utlandsresa 
Sol, värme hav.  

Egna erfarenheter  Nej Åkt med de 
tidigare, resor 
med familjen. 

Bra erfarenheter. 
Åkt med 
familjen. All 
inclusive, sol, 
relaxavdelning, 
massage 

Osäker om han 
rest med Solresor. 

Inga egna 
erfarenheter men 
är lite osäker.  

Attityd till Solresor Neutral. 
Charter, har inte 
så mycket att säga 
om Solresor. 

Positiv attityd Positiv attityd Neutral Positiv 
Förknippar det 
med något bra 

*filmen visas*      

      

Är reklamen bekant? Nej Nej inte 
filmen, men 
musiken 

Delar av den, 
känner igen 
guiden, logotypen 
och den gula 
färgen. 

Nej, känner inte 
igen något. Han 
känner inte igen 
logotypen. 

Nej 

Åsikt om filmen? Bra film. 
Människorna var 
glada hela tiden, 
många roliga 
utflykter. 

Positiva 
tankar, blev 
sugen på att 
resa. Gillade 
musiken  

Filmen bra och 
rolig, men 
musiken var 
dålig. 

Ganska bra, 
maten såg god ut 
och trevligt med 
vingården. 

En film som ville 
sprida glädje med 
barer, par, 
sanddynor.  

Tankar om Solresor 
efter filmen 

Mycket utflykter 
och varm öken. 

Bra resebolag 
med god 
service 

Barn, Vuxna, Par, 
glädje, service  

Familjeresor, 
resor till Italien, 
Spanien.  

Gillar ej Solresors 
guide. 
Varma 
medelhavsländer, 
mat och vingård. 
 

Känslor från filmen Alla par verkade 
ha trevligt, fick en 

Glädje, peppad 
av musiken. 

Glädje Glädje, sugen på 
att resa 

Lycklig känsla, 
förknippar det 
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trevlig känsla av 
filmen. 

med sina egna 
resor.  

Relatera /upplevt 
situationen? 

Relatera och 
upplevt att äta 
paella, dricka vin 
och ligga på 
stranden.  
 

Relatera till 
filmen, men i 
verkligheten är 
det mer folk. 
Har upplevt 
restauranguppl
evelsen och 
drinkar i solen. 

Relatera till  och 
upplevt 
solstolsscenen, 
till maten på all 
inclusive och 
upplevt 
välkomstdrinken.  

Relatera till och 
upplevt maten, 
paellan, vinet, 
besök på 
vingården och det 
rödvita dukarna.  

Associerar och 
relaterar till 
paellan, shoten, 
drinkarna och 
stranden då han 
upplevt det själv. 
Kan tänka sig att 
åka snowboard i 
sanden. Upplevt 
en jobbig guide på 
tidigare resa. 
 

Fastnade något 
specifikt?  

Restaurangerna 
var det enda han 
kunde relatera till. 
Tjejen på 
”snowboarden” 

Alla såg 
skandinaviska 
ut. För att hon 
tror att bolaget 
är 
skandinaviskt. 

Det varma vädret 
och maten. 

Vingården, när de 
luktade på 
vindruvorna och 
välkomstshoten. 
Musikens stil 
ändrades 
beroende på vilket 
scen. Sandboard.  

Kommer inte 
specifikt ihåg 
låten, men fastade 
för 
tempoväxlingen i 
låten mellan 
scenerna i de 
olika länderna.  

Attityd till Solresor nu Mer positiv nu då 
de verkar ha mer 
att erbjuda än att 
bara ”ligga på 
stranden” 

Förbättrad 
attityd. 
Kommer gå in 
på hemsidan 
nästa gång hon 
ska boka en 
resa.  

Inte förändrats då 
den fortfarande är 
väldigt positiv.  

Förbättras till det 
positiva. 

Blev tveksam till 
charterkoncept. 
Men överlag är 
attityden 
oförändrad.  

 
 

Fyra av fem respondenter känner till Solresor sedan innan varav två av dessa är säkra på att de 
åkt med företaget tidigare. Respondenterna 7,8,9 och 10 är känslomässiga människor. Av dessa 
så har respondent 6 och 9 en neutral attityd till varumärket och respondent 7,8 och 10 en positiv 
attityd. Respondent 6 är till skillnad från de andra en tänkande människa med en neutral attityd 
till varumärket. Alla personer tycker om filmen och respondent 7,8,9 och 10 känner även 
glädje.  Respondent 6 får istället en trevlig känsla från filmen. Alla respondenter kan relatera 
till och/eller har upplevt flertalet av filmens scener. Respondent 6,7 och 9 har fått en mer positiv 
varumärkesimage medan respondent 8:s och 10:s uppfattning om varumärket är oförändrad 
sedan innan. 
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5 Analys 
Inledningsvis ges en kortfattad presentation av analysmodellen i vilken analysen har sin 
utgångspunkt. Därefter följer analysen där vi har knutit ihop det empiriska materialet med teorin 
och analysmodellen för att kunna analysera svaren från intervjuerna.  
 
Analysmodellen börjar med begreppet Sinnesmarknadsföring som innefattar antagna 
sinnestimuli i tv-reklam vilket företaget vill sända ut till kunden. Individer upplever dock 
stimuli från tv-reklamen individuellt vilket beror på deras egna associationer i form av känslor 
och minnen (Hultén, 2015). Sinnesstimuli tillsammans med kundens associationer skapar en 
Multisensorisk varumärkesupplevelse som är individuell för varje kund. En multisensorisk 
varumärkesupplevelse kopplas ihop med varumärket som genererat denna upplevelse och kan 
på så sätt påverka individens varumärkesimage positivt, negativt eller neutralt och det kan då 
få individen att ändra sin tidigare attityd till varumärket.  

 

 
Figur 3. Analysmodell. Egenkonstruerad. 
	
5.1 Antagna sinnesstimuli i tv-reklam 
De sinnen som de båda reklamfilmerna avser att stimulera är något som bara de valda 
varumärkena, det vill säga sändarna, har vetskap om. Vi kan dock anta, utifrån det vi själva ser 
i filmerna, vilka sinnen som är möjliga att stimulera. Vi kan för båda filmerna göra direkta 
antaganden om att hörsel och syn stimuleras bara genom att intervjupersonerna ser 
reklamfilmerna eftersom de båda filmerna innehåller någon typ av musik och rörlig bild. Vings 
reklamfilm har även möjlighet att indirekt kunna aktivera känselsinnet då respondenterna skulle 
kunna tänka sig värme från solen, en svalkande känsla från ett dopp i poolen eller den varma 
vinden som smeker kinden. Solresors reklamfilm har möjlighet att indirekt kunna beröra 
känselsinnet med samma motivering som för Ving, men även smaksinnet och luktsinnet 
eftersom det i denna film även förekommer mat, dryck och en man som luktar på vindruvor.  
	
5.2 Associationer som finns hos individen  
Moore et al. (1995) konstaterar att individer uppfattar tv-reklam olika och att detta leder till 
skillnader i hur personer svarar på reklamfilmer. Associationer kommer av individers, i denna 

Associationer 
Minnen  

-Minnesbild 
-Kännedom  

Känslor 
		

Sinnesmarknadsföring 
Antagna sinnesstimuli i 

tv-reklam    

Multisensorisk 
varumärkesupplevelse 
	

Varumärkesimage  
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studies fall respondenternas, egna preferenser och upplevelser och är individuella för varje 
respondent. Associationerna består av känslor och minnen som har skapats och formats av varje 
enskilds individs liv.  Känslor kan bero på vilken typ av människa individen är (Aaker et al. 
1986) och vilka händelser och upplevelser som format denna under livet.  Minnena kan enligt 
Rugg och Curran (2007) vara i form av egna minnesbilder som individen i fråga upplevt tidigare 
och som personen kopplar till stimuli i reklamfilmen. Minne i form av kännedom kan 
uppkomma då individen i fråga känner igen varumärket eller något i reklamfilmen. Dessa 
personliga associationer hos respondenterna påverkar vilka sinnesstimuli som uppfattas vid 
visandet av reklamfilmen.  

5.3 Multisensorisk varumärkesupplevelse  
Utifrån intervjuerna analyserar vi nedan vad för sinnesintryck som kan ligga bakom svaren som 
respondenterna angav då vi i intervjun inte direkt frågade vilka sinnen de upplevde utan endast 
ställde frågor runt detta. Respondenternas svar har därför tolkats för att kopplas ihop med de 
sinnen som påverkats och även de känslor och minnen som uppkommit och påverkat 
respondenternas svar.  
	
5.4 Synsinnet  
5.4.1Ving 
De svar som respondenterna gav under intervjun i samband med visandet av Vings reklamfilm 
och som vi kopplar till synsinnet var bland annat att samtliga kommenterade att filmen var i 
gråskala. Detta intryck på synsinnet beskriver respondenterna som en effekt som drog ner 
filmen. Synsinnet kopplar vi även in när respondent 1 och 5 nämnde att de ville se det turkosa 
havet och att det förstördes av den gråa nyansen i filmen. Synsinnet kopplar vi även till 
respondent 2 som kommenterade att hon reagerade på erbjudandet och Vings logotyp som i 
slutet av filmen lös upp och visades i färg som en kontrast mot den gråskala som präglat resten 
av filmen. Den allmänna uppfattningen av filmen från samtliga respondenter var lugn och 
harmonisk vilket vi även kopplar till synsinnet då det är en fråga om grafik och tema i filmen 
vilket synsinnet uppfattar.  
	
5.4.2 Solresor  
Respondenterna som fick se Solresors reklamfilm kommenterade inget specifikt om färger och 
ljus som vi kan koppla till synsinnet. Däremot kan vi tolka den allmänna uppfattningen om 
filmen som positiv och glad, detta har att göra med filmens tema och grafik vilket bland annat 
har att göra med filmens ljus och många färger som uppfattas av synsinnet. Hultén (2008) 
poängterar teorin om ljusets, färgens och grafikens betydelse för sinnesmarknadsföring. Detta 
anser vi tydligt framgå av respondenternas olika svar för respektive reklamfilm i vår studie då 
det i Vings reklamfilm bidrog till att filmen uppfattades som lugn och i Solresors reklamfilm 
delvis bidrog till att den uppfattades som positiv.  
 
Upplevelsen av synsinnet i de olika reklamfilmerna skiljer sig nämnvärt. Respondenterna som 
sett Vings reklamfilm nämner den gråa färgskalan och önskar att filmen vore i färg medan de 
som fick se Solresors film inte specifikt nämner något om alla färger som visas. Detta kan bero 
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på att färg och ljus är något som tas för givet i en reklamfilm och blir gråskalan nämnvärd i 
Vings reklamfilm. 
	
5.5 Ljudsinnet  
5.5.1 Ving 
Respondenternas svar som vi kopplar till ljudsinnet i Vings reklamfilm var i form av 
kommentarer angående musiken som spelades i reklamfilmen. Respondent 3 och 5 beskriver 
musiken de hört som lugn och harmonisk samtidigt som respondent 5 tycker att musiken lät 
tråkig. Respondent 2 och 5 svarade att de kände igen musiken men precis som resterande 
respondenter hade de inte sett denna reklamfilm från Ving innan och musiken kändes då igen 
från andra reklamfilmer från Ving eller möjligtvis ett helt annat sammanhang.  
	
5.5.2 Solresor 
Även i Solresors reklamfilm är det ljudet i form av musik som vi kopplar till ljudsinnet. Efter 
reklamfilmen visats svarade en respondent att den tyckte att musiken i filmen var bra och att 
den var peppande medan en annan svarade att musiken var dålig. Respondent 9 och 10 lade 
även märke till att musiken förändrades beroende på vilken scen som visades. Det var endast 
en respondent som sade sig känna igen musiken sedan tidigare, denna respondent hade som 
resterande respondenter inte sett reklamfilmen tidigare.  
 
Både Vings och Solresors reklamfilm innehåller enbart musik som ljudeffekt och 
respondenternas svar är därefter, de nämner bara musiken. Musiken skiljer sig mycket åt i de 
två olika reklamfilmerna vilket tydligt går att utläsa av respondenternas svar. Den lugna 
musiken som finns med i Vings reklamfilm uppfattas som harmonisk, lugn och tråkig medan 
musiken i Solresors reklamfilm uppfattas som bra, peppande men även dålig. Enligt Radocy 
och Boyle (2003) bidrar ljud till människans sinnesstämning. Detta visas även i vårt resultat då 
respondenter beskriver deras upplevelse av ljudet helt olika beroende på vilken av 
reklamfilmerna som de sett. Ljudet i reklamfilmerna skapade olika intryck och enligt Jackson 
(2003) används ljudet för att stärka ett intryck vilket i sin tur kan bidra med att upplevelsen 
läggs på minnet, i detta fall att reklamfilmerna läggs i respondenternas minnen. Detta är dock 
inget vi får vetskap om i denna studie eftersom ingen uppföljning av respondenternas minne av 
reklamfilmen eller varumärkena görs.  
	
5.6 Smaksinnet 
5.6.1 Ving 
I Vings reklamfilm visas ingen mat eller dryck vilket är märkbart från intervjupersonernas svar 
då ingen respondent efter att ha sett Vings reklamfilm nämner mat eller dryck. Respondent 1 
svarar dock innan filmen visas att han tänker på all inclusive när han hör Ving, vilket skulle 
kunna kopplas till mat och dryck och därmed smaksinnet, men all inclusive var inget han 
nämnde igen efter reklamfilmen setts vilket vi tror beror på att inget att förtära visades i 
reklamfilmen och därmed berördes inte smaksinnet på något sätt.  
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5.6.2 Solresor 
Efter att Solresors reklamfilm visats är det flera kommentarer som vi kan koppla till 
respondentens smaksinne. Samtliga intervjupersoner kommenterade att de lagt märke till maten 
och drycken i filmen, många nämnde paellan och välkomstshoten som de antingen beskrev att 
de upplevt eller själva skulle vilja uppleva. Detta kopplar vi till att respondentens smaksinne 
gjort sig påmint Respondent 9 fastnade även för en scen i filmen där ett par besöker en vingård 
där smaksinnet kan ha en roll då upplevelsen på en vingård innehåller druvor och vin. Alla 
respondenter nämnde även innan filmen visades att de på den senaste utlandssemestern ätit och 
druckit gott, något som kan betyda att mat och dryck är något som är av väsentlig karaktär på 
resan och som gör smaksinnet viktigt för dem. Oavsett om respondenterna var hungriga eller 
inte lade samtliga märke till maten i filmen. Vi tror att utfallet här hade kunnat bli annorlunda 
om endast en scen innehållit mat och dryck men eftersom detta nu visades i ett flertal scener 
kan det ha lett till varför alla uppmärksammade maten och drycken så pass tydligt som de 
faktiskt gjorde. 
 
Det är här tydligt att vad som visas i filmen är viktigt för svarens utfall. I Solresors reklamfilm 
visas flertalet gånger både mat och dryck medan Vings film inte innehåller något som kan 
beröra eller påminna om detta sinne. Samtliga scener i Solresors film sätter maten och drycken 
i ett sammanhang, till exempel serveras välkomstshoten när det äldre paret i filmen anländer 
till hotellet och paellan med vinet serveras på en rutig duk till musik.  Presentation och miljö 
nämner Ittersum et al. (2005) kunna inverka på en produkts attraktionskraft, något som vi anser 
att Solresor verkar ha skapat till både maten och drycken samt till reklamfilmen i sig. 
		
5.7 Känselsinnet  
5.7.1 Ving 
Endast en kommentar från respondent 1 efter att denne sett Vings reklamfilm kan kopplas till 
känselsinnet där han beskrev att charterbolaget sätter ihop resor till varma länder. Fler 
kommentarer kan däremot kopplas till känselsinnet innan reklamfilmen från Ving visats. Då 
beskrev respondenterna varm strand, varmt väder och sol. Vi tror att utfallet beror på att när 
respondenterna hörde Ving tänkte de spontant på resor till varma länder med sol och bad. Då 
Vings reklamfilm visar alla scener i gråskala framhävs ingen varm temperatur, varken på land 
eller i vattnet, vilket snarare får allt att se kallt ut.  
	
5.7.2 Solresor 
Respondenterna som såg Solresors reklamfilm kommenterade sol, värme och hav vilket vi 
kopplar till känselsinnet då solen kan värma och havet kan svalka. Känselsinnet berördes främst 
i filmen genom att respondenterna kommenterade det varma vädret. Vi tror att detta beror på 
färgerna i filmen och den varma känslan som förmedlas från bland annat solen.  
 
De finns påtagliga skillnader i resultateten från de olika reklamfilmerna angående känselsinnet. 
Vings reklamfilm berörde endast en respondents känselsinne under reklamfilmen i den mån att 
denne nämnde detta efter. Respondenterna som sett Solresors reklamfilm kommenterade 
värmen. Innan respondenterna såg Solresors och Vings filmer sa dem att de förknippade 
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varumärkena med värme och sol. Hultén (2008) skriver om formsinnet, som innebär att man 
kan se att till exempel en kniv är vass utan att faktiskt känna på den och att det på så sätt är 
möjligt att uppleva en känsla igen utan att man faktiskt känner något. I vårt fall stärker detta det 
faktum att bara genom att respondenterna tittade på Solresor reklamfilm kunde känna värmen 
eftersom alla beskriver att de själva gjort en utlandsresa och vi tror därför att de genom 
formsinnet kan relatera och tänka tillbaka på sin egen upplevelse och därmed uppleva värme 
när de kollar på reklamfilmen.  
	
5.8 Luktsinnet  
5.8.1 Ving 
Eftersom Vings reklamfilm inte alls visade något som luktsinnet kunde tänkas beröras nämnde 
ingen av respondenterna luktsinnet, varken före eller efter att reklamfilmen visades. 
 
5.8.2 Solresor 
I Solresors reklamfilm kommenterade en person, respondent 9, att någon luktade på 
vindruvorna. Enligt Lempert (2002) vill företag att en doft ska representera varumärket och 
skapa igenkänning samtidigt som någon form av känsla skapas för konsumenterna. Vi anser att 
det inte går att koppla någon specifikt doft till charterbolag eftersom det är individuellt och 
beror på vad individer förknippar utlandsresor med. Den enda respondenten som poängterade 
att en person luktade på vindruvorna var även den enda personen som hade en tidigare 
erfarenhet av ett besök på en vingård. Här kan vi tänka oss att han blev påmind av hur hans 
upplevelse på vingården var och att han blev påmind om lukten som han en gång känt där.  
	
5.9 Känslor  
5.9.1 Ving 
Respondenterna som såg Vings reklam ansåg att de kände sig lugna och avslappnade efter 
filmen visades, respondent 1,2,3 och 5 trodde att det var på grund av musiken. Respondent 2 
och 4 fick även en längtan av att åka utomlands.  

5.9.2 Solresor 
Intervjupersonerna 7-10 upplevde främst glädje av Solresors reklamfilm men även lycka efter 
att de sett reklamfilmen. Den enda respondenten som inte kände glädje av filmen var respondent 
6, han var också den enda respondenten som ansåg sig vara en tänkande människa. Hur 
individer upplever glädje eller inte kan bero på vilken typ av människa de är. Anledningen till 
att respondenterna 7-10 kände glädje var att de ansåg miljöerna, scenerna och händelserna i 
filmen som glädjefyllda och lyckliga. Respondent 7 och 9 nämnde även att de blev sugna på att 
åka utomlands och respondent 10 tänkte tillbaka på tidigare resor.  

I Vings film går det dock inte att se något samband mellan personlighetstyp och tycke av filmen 
då fyra av fem respondenters attityd till varumärket var oförändrat efter filmen visades oavsett 
om de ansåg sig vara känslomässiga eller tänkande människor. Av de personer som positivt 
ändrade sin attityd till Solresor var de båda känslomässiga människor. Precis som Aaker et al. 
(1986) säger så reagerar vissa personer starkare på reklam som stimulerar känslor än andra. 
Enligt Moore et al. (1995) föredrar kunden en reklam om den framkallar en positiv känsla som 
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till exempel kärlek, glädje eller nostalgi. Vi skulle här kunna göra antagandet att dessa personer 
föredrog reklamen för att de är känslomässiga personer som blev övertygade av budskapet 
eftersom att känslan glädje förmedlades som de själva nämnde. Vi lägger dock inte så stor vikt 
vid detta då vi tror att respondenternas åsikter beror på andra faktorer än vad de är för typ av 
människa.  
 
Det visas när frågan gällande vad respondenterna känner när de ser reklamfilmen att känslor, 
förutom sinnena, är något som inverkar på sinnesupplevelsen. Precis som Schmitt (1999) 
nämner så sker sinnesstimuli först och sedan utlöses känslor. Han nämner även att om en 
reklamfilm är längre än 15 sekunder är den menad att skapa en viss känsla och att stegvis bygga 
upp tittarens känslor. 

Eftersom båda filmerna är längre än 15 sekunder kan antagandet göras att båda filmerna är 
menade att bygga upp tittarens känslor, detta eftersom Schmitt (1999) nämner att filmer som är 
längre än 15 sekunder ofta syftar till att förmedla känslor, dock så är känslorna av olika karaktär. 
Känslorna som uppkom i filmerna, lugn av Vings film samt glädje av Solresors film, kan utifrån 
respondenterna svar bestått av stimulering av två olika sinnen; hörsel och syn. I Vings film på 
grund av musikens lugna karaktär och den gråa färgskalan i filmen och i Solresors film glädjen 
på grund av den glada och pigga musiken samt upplevelserna som visades de olika scenerna.  

5.10 Minne som minnesbilder 
5.10.1 Ving 
Fyra av fem respondenter, respondent 2-5, har rest med Ving förut, respondent 2, 4 och 5 har 
en positiv attityd till Ving redan innan filmen visas, och det är även samma respondenter som 
har en tidigare erfarenhet, det vill säga minnesbild, av Ving. Attityden respondenterna hade till 
Ving innan berodde till största del på tidigare erfarenheter av Ving. Samtliga fem respondenter 
säger att de har upplevt situationen i poolen förut och har därmed tidigare erfarenheter av det. 
Respondent 2, 4 och 5 har tidigare erfarenheter av att plocka snäckor på stranden när de var 
barn, där också respondent 2 beskrev väldigt utförligt hur hon upplevt situationen förut. Hon 
var även positiv inställd till Ving både innan och efter filmen, samt berättade mycket utförligt 
om hennes tidigare minnen, vilket vi kan se har ett positivt utfall till attityden för Ving.  

5.10.2 Solresor 
Respondent 7 och 8 har rest med Solresor förut när de har rest med sin familj, samtliga fem 
respondenter säger att de kan relatera till maten och att de har upplevt situationen förut. Paellan, 
drinkarna, solstolarna, shotsen och att ligga på stranden är något som de flesta respondenterna 
har egna erfarenheter av och tänker tillbaka på under intervjun. Något som var svårt att relatera 
till enligt respondent 6 var tjejen på sandboarden och han poängterar att det är för att han aldrig 
åkt något liknande förut och därmed inte har några tidigare erfarenheter av det.  Respondent 10 
har dåliga erfarenheter av jobbiga reseguider och han stör sig väldigt mycket på guiden i 
Solresors film på grund av det.  

Rugg och Curran (2007) tar upp begreppet minnesbild som är en del av igenkänningsminnet. 
Minnesbild är när något upplevs som bekant för att man tidigare upplevt det fysiskt och som 
hamnat som ett minne hos individen i form av till exempel en plats eller en upplevelse. Även 
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enligt Barsalou (1999) så samlas och lagras information om upplevelser i minnet, till exempel 
om hur ett objekt känns, ser ut och vad man kopplar för känslor till en händelse.  Att tänka 
tillbaka på händelsen innebär en simulering av en tidigare sensorisk upplevelse. Detta är något 
som tydligt kan ses i båda filmerna. Respondenterna har flera olika minnesbilder från tidigare 
erfarenheter som de kopplar till det dem ser i reklamfilmerna. Till exempel beskrev 
respondenterna som såg Solresors reklamfilm maten, att de kunde relatera till detta då de själva 
upplevt samma restaurangsituation på en egen utlandsresa. Det är då deras egna lagrade 
minnesbilder som gör att de kan uppleva situationen i filmen utan att smaksinnet fysiskt 
stimuleras.  

5.11 Minne som kännedom 
5.11.1 Ving 
Samtliga personer som fick se Vings film känner till varumärket sedan innan vilket vi tolkar 
som att företaget är välkänt. Fyra av fem respondenter kände igen varumärket från reklamfilm 
på tv men ingen kände igen filmen som visades, vilket dock även var syftet för att i samband 
med att filmen visas skapa intryck och uppfattningar. Respondent 2 och 5 kände ändå igen 
musiken i filmen från tidigare reklamfilmer av Ving vilket kan betyda att de filmer som 
intervjupersonerna har sett har lagt sig i deras minnen i form av bekantskap. Precis som Rugg 
och Curran (2007) nämner sker kännedomen automatiskt när en person ser något som är bekant. 
Respondenterna behöver därför inte ha åkt med Ving utan kännedomen blir påtaglig av vad de 
ser eller hör i filmen. Av de fem respondenterna så var det ändå fyra av dem som har åkt med 
bolaget sedan tidigare och då varit nöjda med bland annat hotellet och upplevelserna samt ansett 
att det varit bra anordnat.  

5.11.2 Solresor 
Av personerna som fick se Solresors film var det respondent 6,7,8 och 10 som kände igen 
företaget sedan tidigare. Person 6,7 och 9 nämnde att det är eller borde vara som andra 
charterbolag och respondent 9 nämnde här även Ving. Ingen kände igen reklamen men 
respondent 7 kände igen musiken och respondent 8 kände igen guiden, logotypen och den gula 
färgen. Respondent 7 och 8 har rest med företaget sen tidigare medan person 9 och 10 var 
osäkra. Deras osäkerhet skulle kunna bero på att de inte vet tillräckligt mycket om företaget, 
det vill säga inte har kännedom om det, eller att Solresor inte har gjort många reklamfilmer som 
visats på tv då endast respondent 10 känner igen varumärket därifrån.  

Fyra av de tio personer som deltog i hela studien reste senast med Ving vilket kan bero på att 
varumärket är det största charterbolaget i Sverige (SvD, 2011) samt för att bolaget är välkänt 
och/eller har en positiv kännedom runt sitt varumärke. Att Ving bättre känns igen än Solresor 
kan också bero på att bolagets kundbemötande byggts upp av logik, rationalitet och känslor, 
vilket Hultén (2008) anser vara viktiga delar för att varumärket ska hamna i kundens 
medvetenhet och för att en kännedom ska kunna skapas. 
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5.12 Sammanfattning multisensorisk varumärkesupplevelse 
5.12.1 Ving 
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen från Vings reklamfilm att respondenterna beskrev 
påverkan på synsinnet och ljudsinnet, som är de sinnen som faktiskt påverkades i reklamfilmen. 
En person nämnde även känselsinnet efter reklamfilmen. Alla respondenter svarade att de kände 
igen Vings varumärke sedan tidigare samt att de upplevt liknande situationer som utspelar sig 
i reklamfilmen tidigare. Reklamfilmen väckte även känslan av lugn eller avkoppling hos alla 
respondenter. När flera sinnen påverkas i relation till ett varumärke och när egna minnesbilder 
och känslor kan stärka upplevelsen skapas en helhet som enligt Hultén (2015) tillsammans 
bildar en multisensorisk varumärkesupplevelse. Eftersom fyra respondenter tolkas ha upplevt 
synsinnet och ljudsinnet och en person även känselsinnet i samband med filmen, även kände 
igen varumärket och kunde relatera situationerna i filmens scener till egna erfarenheter, drar vi 
slutsatsen att en multisensorisk varumärkesupplevelse uppstått. Om respondenterna i fråga 
upplevt detta kan vi bara påstå då ingen vidare undersökning gjorts efter intervjun. Den 
multisensoriska varumärkesupplevelsen som upplevts påverkades i sin tur varumärkets image.  
 
5.12.2 Solresor 
Av Solresors reklamfilm tolkar vi respondenternas svar och drar slutsatsen att de beskrev 
påverkan på synsinnet, ljudsinnet, känselsinnet, luktsinnet samt smaksinnet. Alla respondenter 
utom en kände till Solresor sedan innan och kunde relatera scenerna i reklamfilmen till egna 
erfarenheter. Alla respondenter uttryckte även känslor i samband med filmen. Solresors 
reklamfilm resulterade i en sinnesrikare beskrivning från respondenterna eftersom alla fem 
sinnen berördes av en person och fyra sinnen av resterande fyra personer. Även här kan det 
konstateras att respondenterna upplevt en multisensorisk varumärkesupplevelse. Hultén (2015) 
menar att en multisensorisk varumärkesupplevelse blir mer känsloladdad ju fler sinnen som 
påverkas. Detta tror vi har skett för Solresors film eftersom den var laddad med fler 
sinnesintryck och även fler minnesbilder än Vings reklamfilm. 
 
5.13 Varumärkesimage  
5.13.1 Ving 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa från resultatet att de fyra respondenter som var positiva innan 
filmen visades var oförändrade efter och den respondent som var negativ innan tyckte att hans 
attityd vad sämre efter. De som var positiva innan hade antingen sett varumärket på tv eller rest 
med Ving tidigare, de hade alltså tidigare minnesbilder och kännedom om varumärket. De som 
var positiva innan nämnde dock att de tyckte att filmen var tråkig men det visade sig att detta 
inte spelade någon roll för deras varumärkesimage då attityden efteråt var oförändrad. Detta 
indikerar på att Ving på något sätt tidigare inverkat på dessa fyra respondenter på ett positivt 
sätt och även fastnat i deras minne. Precis som Paasovaara et al. (2011) nämner så har tidigare 
erfarenheterna en stark inverkan på varumärkesimagen och det kan i detta fall vara så att 
respondenternas uppfattningar var så pass starka att en mindre bra reklamfilm inte rubbar dessa 
positiva uppfattningar. Det är här tydligt, precis som Kim och Kim (2014) nämner, att hur ett 
varumärke uppfattas är en viktig faktor som inverkar på kundens lojalitet och värdesättande av 
företaget. Eftersom fyra respondenter tidigare rest med bolaget, två av dessa senast för ett år 
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sen, och efter filmen fortfarande hade en positiv attityd till Ving tyder detta på lojalitet och ett 
positivt värdesättande av företaget. 
 
Respondent 1 skiljde sig från resterande och uttalade att han inte tidigare åkt med Ving och att 
han heller inte gillade konceptet, det vill säga charterresor överhuvudtaget. Hans uppfattning 
om Ving har till skillnad från de andra respondenterna försämrats. Han nämnde att han ansåg 
filmen vara sämre än andra reklamfilmer han sett från Ving och att han hellre hade velat sett 
turkost hav och färg i filmen. Enligt Page, Thorson och Heide (1990) kan humöret hos en 
individ ha en inverkan på hur personen uppfattar reklamen. Det bör därför tillägas att 
respondent 1 var den enda som var hungrig under intervjun och detta kan därför ha bidragit till 
att han fick en sämre bild av Ving.  
 
5.13.2 Solresor 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa från resultatet att de respondenter som hade en neutral attityd 
till varumärket sedan innan nu har fått en positiv attityd och de respondenter som tidigare haft 
en positiv attityd fortfarande har en positiv attityd. Hultén (2008) nämner att ett varumärke som 
har upplevts genom starka stimuli och signaler relaterade till syn, ljud, doft, känsel och smak 
bidrar till kundens bedömning av varumärket. Det var många sinnesintryck som intogs från 
Solresors film för de respondenter som först hade en neutral attityd och detta kan därför ha lett 
till en positiv skillnad i varumärkesimagen för dessa. Vi kan även tydligt se att respondenternas 
personliga erfarenheter spelar in, detta stärks av teori av Paasovaara et al. (2011) om att 
förväntningar och tidigare preferenser är viktiga faktorer som spelar in på varumärkesimagen. 
Respondent 10 berättade till exempel att han hade en dålig erfarenhet av en guide från en 
tidigare resa, dock ej med resebolaget Solresor. Trots dessa tidigare erfarenheter blev 
respondent 10:s uppfattning om Solresor inte negativ utan var fortfarande oförändrad, det vill 
säga positiv. Kanske hade uppfattning förändrats om den negativa erfarenheten skett med 
Solresor. 
 
Ur resultatet framgår det att Ving var mer känt än en Solresor innan, vilket SvD (2011) stärker 
genom att konstatera att Ving är det största charterbolaget i Sverige. Enligt Hultén (2008) 
uppfattas välkända varumärken besitta högre kvalitet och vara mer pålitliga än andra mindre 
kända varumärken. Av det som kan utläsas från resultatet kan vi se att alla utom en respondent 
hade en positiv varumärkesimage innan filmen visades och att den blev oförändrad efteråt. 
Detta kan bero på att även om de flesta tyckte att filmen var tråkig, innehöll dålig musik och 
förmedlade ett lugn, så var varumärket Ving så pass välkänt sedan tidigare att en mindre bra 
film inte påverkade varumärkesimagen negativt då varumärket kan ha ansett vara mycket 
pålitligt. 
 
5.14 Matriser 
Matriserna är uppbyggda på så sätt att den lodräta kolumnen längst till vänster redovisar de 
viktiga begreppen som vi genom intervjuerna berörde. Resterande kolumner redovisar vad 
respektive respondent sagt om varje begrepp. De tomma rutorna har inte nämnts av 
respondenterna. Denna uppställning valde vi för att det gör det enkelt att utläsa vilka sinnen 
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som berördes och vilka som inte gjorde det för respektive reklamfilm samt vilka känslor och 
minnen som uppkom. Det är här även enkelt att överblicka attityden före och efter reklamfilmen 
visats och om de har haft ett samband med sinnena, känslorna och minnena som uppkom hos 
respondenterna. 
 
I matrisen nedan visas en sammanfattning av analysen från de respondenter som fick se Vings 
reklamfilm. De sinnen som vi antog var möjliga att kunna stimulera i tv-reklamen var syn, 
hörsel samt känsel, varav syn och hörsel var självklara sinnen som fysiskt kunde upplevas av 
filmen.  Här visas vad varje respondent sagt som vi tolkar till de olika sinnena som aktiverats 
och vad de fått för känslor, minnen och varumärkesimage av företaget. 
 

Ving Respondent 1 
Man 23  

Respondent 2  
Kvinna 20 

Respondent 3 
Kvinna 22 

Respondent 4 
Man 24 

Respondent 5 
Kvinna 22 

Synsinne Tråkig gråskala i 
filmen  

Dåligt med 
gråskala bra 
med ljust 
erbjudande & 
logga 

Fin film  Tråkig gråskala  Tråkig gråskala  

Ljudsinne Dålig lugn 
musik 

Bekant musik Harmonisk 
musik 

Kommenterade ej 
musiken  

Bekant musik, 
harmonisk men 
dålig  

Smaksinne      

Känselsinne Varma länder     
Luktsinne      
Minne som minnesbild Poolen  Solstolen, 

snäckorna  
Poolen  Poolen, 

snäckorna 
Barnet med 
snäckorna 

Minne som kännedom Varumärket 
bekant. 
Reklamfilmen ej 
bekant. 

Varumärket 
bekant. 
Reklamfilmen 
ej bekant. 
Musik bekant.  

Varumärke 
bekant. 
Reklamfilm ej 
bekant. 

Varumärke 
bekant. 
Reklamfilm ej 
bekant.  

Varumärket 
bekant. 
Reklamfilmen 
ej bekant. 
Musik bekant. 

Känslor Härligt, lugnt  Skönt, 
avslappnat, 
släppte stressen 

Lugn, 
harmonisk, 
avslappnad, 
filmen tilltalar 
ej 

Avslappnad, 
längtan 
utlandsresa 

Orealistiskt med 
få människor, 
lugnt och skönt, 
tråkigt  

Varumärkesimage  Negativ innan  
Sämre efter 

Positiv innan  
Oförändrad 
efter 

Positiv innan 
Oförändrad 
efter  

Positiv innan  
Oförändrad efter 

Positiv innan  
Oförändrad 
efter  
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I matrisen visas en sammanfattning av svaren från de respondenter som fick se Solresors film. 
De sinnen som var möjliga att stimuleras syn, hörsel, känsel, lukt samt smak.  Nedan följer vad 
varje respondent sagt som vi tolkar som sinnens som berörts samt vad de fått för känslor, 
minnen och varumärkesimage av företaget. 
 

Solresor Respondent 6 
Man 25 

Respondent 7 
Kvinna 20 

Respondent 8 
Kvinna 21 

Respondent 9 
Man 21 

Respondent 10 
Man 21 

Synsinne Noterade 
utflykterna 

Lockande 
miljöer 

Många 
scenbyten 

Rödvita dukar  Många 
scenbyten 

Ljudsinne Kommenterade 
ej musiken 

Bekant 
musik, gillade 
den  

Dålig musik  Stilförändring 
i musiken  

Tempoväxling i 
musiken  

Smaksinne Paella & vin Mat & 
drinkar 

Mat, shots, 
välkomstdrink 

Mat och vin Vingård & paella  

Känselsinne Varm öken Solen  Varmt vädret   Varma 
medelhavsländer 

Luktsinne    Vindruvorna  

Minne som 
minnesbild  

Äta mat, dricka 
vin, ligga på 
stranden  

Restaurang, 
drink på 
stranden 

Maten på all 
inclusive, 
välkomstdrinken  

Paellan, vinet 
och de rödvita 
dukarna på 
restaurangen 

Jobbig guide.  
Paella, shots, 
strand, drink och 
poolen 

Minne som 
kännedom 

Varumärke 
bekant. 
Reklamfilmen 
ej bekant. 

Varumärke 
bekant. 
Reklamfilmen 
ej bekant.  

Varumärke 
bekant. 
Delar av filmen 
bekant. 

Varumärke ej 
bekant. 
Reklamfilmen 
ej bekant. 

Varumärke 
bekant.  
Reklamfilm ej 
bekant. 

Känslor Trevlig känsla  Glädje, 
peppad 

Glädje  Glädje, sugen 
på att resa  

Lycka, glädje  

Varumärkesimage Neutral innan  
Positiv efter  

Positiv innan  
Förbättrad 
efter  

Positiv innan 
Oförändrad efter  

Neutral innan 
Förbättrad 
efter   

Positiv innan 
Oförändrad efter  

 
5.15 Sammanfattning analys 
I Vings reklamfilm såg vi att sinnesintrycken var få utöver synsinnet och ljudsinnet som fysiskt 
upplevdes i reklamfilmerna, då film i normala fall innehåller både någon form av bild och ljud. 
Det sinnesintryck som vi kan utläsa av respondenternas svar utöver synsinnet och ljudsinnet är 
även känselsinnet, men det sistnämnda endast från en person. I Solresors reklamfilm ansåg vi 
sinnesintrycken vara flera, utöver synsinnet och ljudsinnet. De sinnesintryck vi tolkar av 
respondenternas svar var utöver syn och ljud även känselsinnet och smaksinnet samt luktsinnet 
för en person. 
 
Hultén (2008) nämner att när flera av människans sinnen påverkas i samband med ett 
varumärke blir det mer känsloladdat. I matrisen kan man se detta då respondenterna hade mer 
att säga om Solresors reklamfilm än om Vings reklamfilm, fler känslor uppkom. Skillnaden 
beror på att Solresors reklamfilm gav fler sinnesintryck och att det fanns mer att beskriva om 
denna i jämförelse med Vings reklamfilm där intrycken för sinnena var få. Solresors film gav 
därmed fler känslor och vi tror att det bidrog till ett starkare intryck.  
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Anledningen till att en multisensorisk varumärkesupplevelse kan påverka kunden på ett djupare 
plan enligt Hultén (2008)  är att kunden kopplar ihop egna minnesbilder och känslor med de 
nya intrycken som de sett, hört, känt, luktat eller smakat i samband med varumärket. Detta är 
något som resultatet av analysen visar. Genom att respondenterna fick sinnesintryck från 
reklamfilmerna påverkades även deras känslor och minnen då respondenterna kunde påminnas 
om dessa vid olika sinnesintryck som filmen genererade. Respondentens minnen och känslor i 
samband med sinnesintrycken ledde till att individen fick en helhetsuppfattning av varumärket, 
en multisensorisk varumärkesupplevelse, som sedan ledde vidare till att individen får en 
varumärkesimage för företaget. 
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6 Slutsats 
I inledningen i denna uppsats presenterade vi våra valda forskningsfrågor samt syfte: 
 

• Hur kan ett varumärkes reklamfilm väcka fler sinnen än bara syn och hörsel hos en 
konsument?  

• Hur påverkar den multisensoriska varumärkesupplevelsen varumärkesimagen efter att 
en reklamfilm visats?  

 
Syftet var att förklara om ett varumärke genom tv-reklam kunde förmedla sinnesintryck som 
påverkar kunden i form av känsel, lukt och smak men som inte fysiskt direkt upplevs i 
reklamfilmen, vilket syn och hörsel kan göra. Syftet var även att förklara vad reklamfilmerna 
väckte för associationer kopplade till sinnesintrycken, och hur dessa tillsammans kunde påverka 
uppfattningen om varumärket före och efter reklamfilmen setts. 
 
Svaret på den första forskningsfrågan är att genom att se något i en reklamfilm kan man koppla 
in känsel-, lukt- och smaksinnet. Utfallet av studien visar att utöver synsinnet och hörselsinnet 
kan även känsel-, lukt- och smaksinnet upplevas när man ser olika reklamfilmer. Känsel-, lukt- 
och smaksinnet är inget som fysiskt stimuleras genom att endast titta på en reklamfilm men kan 
ändå indirekt upplevas genom att man tänker sig in i scenerna som utspelar sig eller genom att 
ha upplevt situationen tidigare och därför kan relatera till sin egenupplevda situation. Sinnen 
som inte fysiskt stimuleras kan väckas och göra sig påminda genom individens olika minnen 
och känslor, men alltså inte fysiskt upplevas. 
 
Svaret på den andra forskningsfrågan är att den multisensoriska varumärkesupplevelsen skapas 
av, förutom sinnesintryck från företaget, även känslor och minnen hos individen. Det som visas 
i reklamfilmer inverkar på antal sinnesintryck som kan upplevas i filmen. Ju fler sinnesintryck 
och intryck som tas in, desto fler känslor kan väckas och desto fler minnesbilder kan kommas 
ihåg och relateras. Därmed skapas en mer känsloladdad upplevelse av en reklamfilm och 
varumärket i fråga, en multisensorisk varumärkesupplevelse kan därför upplevas. Känslor 
spelar även det en viktig roll för den multisensoriska varumärkesupplevelsen eftersom det är 
något som kan aktiveras när en person tittar på en reklamfilm. Typ av känsla spelar också in då 
man kommer tilltalas av en reklamfilm om den frambringar positiva känslor såsom glädje och 
nostalgi. Minne i form av kännedom spelar även en stor roll för varumärkesimagen.  Stark 
bekantskap och en positiv uppfattning av varumärket innan visande av en reklamfilm som anses 
mindre bra, behöver inte inverka negativt på attityden av varumärket efteråt. Kännedomen och 
den positiva inställningen till varumärket kan bidra till varför varumärkesimagen kvarstår och 
inte förändras till det negativa. Minne i form av minnesbilder spelar också en viktig roll för 
varumärkesimagen eftersom det är dessa som man tänker tillbaka på när man ser något man 
kan relatera till. Minnena kan vara av både positiv och negativ karaktär och kan inverka på 
attityden till varumärket.  
 
Slutsatserna, som även är våra bidrag, och som kan dras av studien är att desto fler sinnesintryck 
som visas i en reklamfilm och desto fler associationer i form av minnen och känslor som 
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uppkommer, tillsammans kommer leda till en mer känsloladdad och positiv varumärkesimage. 
En annan slutsats som även kan dras är att det spelar roll vilken karaktär känslorna och minnena 
som uppkommer vid simulering av sinnena individen har, det vill säga om känslorna och 
minnena är positiva eller negativa då detta påverkar huruvida varumärkesimagen påverkas 
positivt eller negativt.  
	
6.1 Förslag på vidare forskning 
Enligt Hultén (2015) varar en upplevelse, skapad av sinnen, endast under en kortare period men 
effekten av upplevelsen sätter sig i minnet. Minnet kan hålla sig kvar i dagar, veckor eller år 
beroende på intryckets inflytande och kraft. En intressant infallsvinkel och fortsatt studie på 
vårt problem skulle vara att se om och hur väl respondenterna kom ihåg varumärkena som 
reklamfilmerna presenterat. I detta fall skulle det vara intressant att se om Solresor som 
framkallade fler upplevda sinnesintryck och minnen än Ving lättare blir ihågkommit.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
1 Hur mår du idag? Har du ätit nyligen?  
 
2. Anser du dig för att vara en känslomänniska eller en tänkande människa? 
 
3. När reste du utomlands till ett varmt land senast? Vart? Berätta. Med vilket resebolag?  
 
4. Känner du till Solresor/Ving? Varifrån? 
 
5. Vad tänker du på när du hör Solresor/Ving? 
 
6. Vad har du för erfarenheter av Solresor/Ving? 
 
7. Vad är din attityd till Solresor/Ving?  
 
“Vi vill att du fokuserar på det du känner och tänker när du ser filmen.” 
*Visar reklamfilm 2 gånger i rad* 
 
8. Känner du igen reklamfilmen? Eller någonting i reklamfilmen? 
 
9. Vad tyckte du om reklamfilmen? Vad var det som var bra, dåligt? 
 
10. Vad tänker du på nu, kopplat till varumärket? Var det något mer du kom på när du såg reklamfilmen 
som du inte tänkte på innan?  
 
11. Vad fick du för känslor från filmen? 
 
12. Kunde du se dig själv i situationen som utspelade sig i reklamfilmen? Anser du att du har upplevt 
situationen själv? 
 
13. Fastnade du för något specifikt i filmen? Vad? 
 
14. Hur har din attityd till varumärket ändrats efter du sett filmen? 
 

  



Bilaga 2 Sammanfattning intervjuer 
Ving 
Respondent 1, Man 23 år, 2015-12-18 Kl. 12.10 
Vi börjar intervjun med att fråga hur respondenten mår och om han har ätit nyligen, han svarar 
att han mår jättebra idag men är hungrig, det är ju strax före lunch. Han anser sig själv vara en 
känslomänniska men säger att han även kan var en tänkande människa, men bestämmer sig 
ändå för att kalla sig en känslomänniska. Vi frågar om han rest utomlands nyligen och i så fall 
vart, vi ber han berätta.  Han svarar att senast han var utomlands var på Sri Lanka med familjen 
förra julen. Han säger att det var en resa familjen hade plockat ihop själv som inget resebolag 
stod bakom. På Sri Lanka var det varmt och familjen reste runt, badade, solade och vandrade. 
På frågan om han känner igen resebolaget Ving svarar han att han känner igen Ving, främst 
från reklam då han inte själv bokat någon resa med bolaget. När han hör Ving tänker han på 
reklamfilmerna från TV och att det där framgår att det är ett resebolag till varmare länder. Han 
tänker Ving som ett resebolag som bestämmer hela resan åt en, att resmålet, hotellet och maten 
med all inclusive är fixat som ett paket. Detta är ingen resa som han brukar åka på, han gillar 
att plocka ihop resan själv. Vi frågar honom om han har några egna erfarenheter av Ving. Han 
svarar att han inte har egna erfarenheter av att resa med Ving. Därför har han inte heller åsikter 
om Ving då han inte åkt med de, men han säger att han definitivt känner till Ving. 
 
Vi visar reklamfilm från Ving två gånger i rad och frågar sedan om han känner igen 
reklamfilmen och han svarar att han inte har sett just denna reklamfilm av Ving tidigare. Det 
enda som var bekant i reklamfilmen var poolen. Han beskriver att han tycker att det såg härligt 
ut och tror att det är de som ska få folk att vilja åka dit. Han tycker dock att den här Ving 
reklamen var sämre än andra Ving-reklamer han har sett, han beskriver att de andra uttrycker 
mer härlighet, den här var väldigt lugn med mycket semesterkänsla. Han tror att uppfattningen 
av lugn kommer från musiken och de tonade ljuset i reklamfilmen. Vi frågar vad han tycker om 
reklamfilmen vi precis visat. Han svarar att han tycker att den inte var jättebra, han hade velat 
se ett turkost hav där semesterfolk badar. Han tycker att den här reklamfilmen innehöll dålig 
musik och att det var dåligt att den var i gråskala. Den här förmedlade ett lugn som han inte 
känner så mycket för. På frågan om vad han tänker på nu, kopplat till varumärket och om de 
var något mer han kom på efter att ha sett filmen svarar han att filmen fokuserar på solresor till 
varma länder och att det inte direkt en skidsemester de vill förmedla. Han säger att på en solresa 
med Ving åker man någonstans i Europa, ganska nära, där det finns mycket hotell och pooler. 
Hans känslor från filmen var att det såg härligt ut när de badade i poolen, men den lilla tjejen 
som gick runt på stranden med snäckan tilltalade inte honom. Han tycker att de kändes 
barninriktat vilket inte passar honom. Men han tycker att bada i poolen såg härligt ut, därifrån 
fick han känslan av en varm och härlig dag. Vi frågar om han kunde du se dig själv i situationen 
som utspelade sig i reklamfilmen och om han ansett sig ha har upplevt situationen själ och han 
svarade att han kunde se sig i situationen, alltså på semester, främst när reklamfilmen visade 
poolen, där han kunde se sig själv och relatera till egna erfarenheter. Han fastnade dock inte för 
musiken men den är ändå något han kommer ihåg. Han säger att han föredrar de glada låtarna 
i andra reklamfilmer av Ving. Han lade även märke till erbjudandet i slutet av filmen och 



kommer ihåg vad de sa, han berättar att han uppmärksammar sådant då han gillar att resa.  Efter 
filmen svarar han att hans attityd till Ving snarare blivit mer negativ än positiv. Andra 
reklamfilmer av Ving har förmedlat en bättre känsla, denna reklamfilm var inte så bra.  
 
Respondent 2, Kvinna 20 år 2015-12-11 Kl. 16.00 
Vi börjar med att fråga hur hon mår och hon svarar osäkert att hon mår bra men känner sig lite 
stressad. Vi frågar därefter om hon har ätit nyligen vilket hon svarar med hon åt 13.30. 
Respondenten anser sig vara en mer tänkande människa än en känslomänniska, men velar först 
fram och tillbaka men kommer fram till att vara en mer tänkande människa. Hon reste senast i 
somras och var då i Grekland, på Rhodos, mellan juli och augusti. Där festade, solade och 
badade hon. När vi frågar vilket resebolag hon reste med svarar hon att hon reste med Ving, 
vilket leder oss vidare till nästa fråga. Vi frågar då om hon känner igen resebolaget Ving, vilket 
hon redan svarat på i förgående fråga. Sedan fortsätter vi intervjun med att ställa en fråga om 
varifrån hon känner igen Ving, förutom när hon var på Rhodos. Hon svarar att hon känner 
igenom det för att hon rest med det flera gånger tidigare samt att när hon jämför resor mellan 
olika charterbolag så brukar hon jämföra med bland annat Ving. På frågan om vad hon tänker 
på när hon hör Ving svarar hon att hon tänker på varm sand, blått vatten, palmer, flygplan, 
semester och en avslappnad känsla. När vi frågar hur hon menar med ”avslappnande” svarar 
hon drömmande att hon inte känner några krav eller måsten, njuta av en semester utan några 
planer. Respondenten har inga negativa erfarenheter av Ving utan endast positiva upplevelser. 
När vi ber henne berätta om de positiva erfarenheterna säger hon att det alltid har fungerat med 
Ving, att flygplanen har varit i tid, att hon haft bra semestrar, bra logistik, bra hotell och att 
hennes förväntningar har stämt överens med hennes upplevelser. Hon poängterar återigen att 
hon är nöjd med Ving när vi frågar om vad hon tycker om Ving som resebolag. 
 
När respondenten säger att hon är klar så frågar vi om hon känner igen filmen sedan tidigare, 
vilket hon svarar att hon inte gör. Just specifikt så har hon inte sett den filmen svarar hon, men 
musiken känner hon igen och har hört låten. När vi frågar om det är något i reklamfilmen hon 
känner igen svarar hon att det är samma upplägg på alla reklamfilmer såsom strand, snäckor, 
vatten, harmoniskt musik, men det hon reagerade på är att den är svartvit. Hon tyckte att den 
svartvita färgen drog ner hela reklamen, men poängterar å andra sidan att det blev färg i slutet 
och det ledde till att musiken och även färgerna förstärktes och att det då drog upp filmen. 
Filmen lockade mer när det var färg, och hon poängterar även att det var när Vings logga kom 
upp som det blev färg i filmen. På frågan om vad hon tyckte om filmen svarade hon att det såg 
skönt och avslappnat ut, hon skulle kunna tänka sig att ligga på den där solstolen och även så 
kallat “guppa runt” på en luftmadrass. När vi frågar om filmen var bra eller dålig så svarar hon 
att hon fortfarande är kritiskt till att den var svartvit, hon tyckte det borde varit färg istället, då 
känslan blir gladare. Reklamfilmen väcker inga nya tankar om Ving säger respondenten.  De 
känslor hon fick från filmen var ”Åååh resa!”, att hon blev lugn av musiken och kunde släppa 
stressen för en liten stund och att hon levde sig in i den lugna miljön. Respondenten ansåg att 
hon har upplevt den här situationen själv och kunde leva sig in i reklamfilmen. Hon har upplevt 
det här förut. Hon har ju varit utomlands och har upplevt samma situation säger hon. På frågan 
om det var något specifikt hon fastnade i filmen för så svarade hon att hon fastnade när flickan 
lekte med snäckor på stranden. Detta kunde hon relatera till och berättade om att alltid när hon 



var liten plockade hon snäckor på stranden på Västkusten och sken upp när hon berättade för 
oss om hur hon tänkte tillbaka på det, hon älskade att leka med snäckor tillsammans med sin 
syster. På frågan om hennes attityd har förändrad till Ving efter att hon sett filmen svarar hon 
att den är ganska oförändrad varken till det bättre eller sämre. 
 
Respondent 3, Kvinna 22 år 2015-12-21 Kl. 9.00 
Vi börjar med att fråga hur hon mår och om hon har ätit nyligen, hon svarar att hon mår bra, 
och har ätit frukost för en timme sen. På frågan om hon anser sig vara en tänkande eller 
känslomänniska svarar hon att hon är lite både och men om hon måste välja är hon en 
känslomänniska. Senaste gången hon var utomlands var i juni, då hon var i USA med sin familj. 
I USA vandrade de mycket, tittade på många sevärdheter, shoppade och solade och badade på 
stranden, umgicks med familjen. De flög med flygbolaget SAS men bokade hotellet utan att gå 
via ett resebolag. På frågan om hon känner igen resebolaget Ving svarar hon att det gör hon, 
hon känner igen de mest från reklamer men berättar sedan att hon rest med de en gång när hon 
var yngre. Hon och hennes familj reste med dem när de åkte till Thailand och då var det som 
en paketresa, men vi åker aldrig med paketresor längre säger hon. Hon tyckte dock att det var 
bra uppstyrt, rent och fräscht hotell, klassisk charter. På frågan om vad hon tänker på när hon 
hört Ving svarar hon att hon tänker på charterresa och bamseklubben. När vi frågar vad hon 
tycker om Ving svarar hon kort att hon tänker på ”bra paketresa” men det är ”inte min typ av 
resa”. 
 
Respondenter säger att hon inte känner igen reklamfilmen tidigare, men hon tycker att poolen 
är bekant, ser ut som den som fanns i Thailand säger hon.  När vi frågar vad hon tycker om 
filmen svarar hon att den ser ut som en ”typisk Vingfilm”. Hon säger att hon upplever musiken 
som harmonisk, hon ser barn, föräldrar, hon säger att filmen var ”fin” men ”jag nappar inte 
riktigt på den, den tilltalar mig inte”. Hon säger även att hon inte tror Ving säljer in just den 
filmen till 22-åringar. På frågan om hon tänker på något mer nu angående Ving som hon inte 
tänkte på innan svarar hon att hon tycker det blev tydligare att de erbjuder ett familjekoncept, 
hon säger även att hon noterade erbjudandet i slutet av filmen.  När vi frågar vilka känslor hon 
fick av reklamfilmen svarar hon att kände sig lugn och avkopplad eftersom att tempot i filmen 
och musiken var lugnt, musiken fick mig att känna mig lugn, även den svartvita färgen. Hon 
säger att det kändes som att filmen nästan spelades upp i slowmotion. På frågan om hon kunde 
relatera till filmen eller om hon kände igen sig i filmen svarar hon nej, eller kanske när hon var 
liten i Thailand och badade i poolen. Hon berättar återigen att filmen inte tilltalade henne. Det 
mest specifika hon fastade för i filmen var snäckorna. När vi frågar om hennes attityd till Ving 
har förändrats efter hon har sett reklamfilmen svarar hon att den varken är positiv eller negativt 
förändrad. Hon har en bra bild när det gäller charterbolag och Ving men själva helhetsbilden 
om Ving är oförändrad. Hon försökte under hela tiden lista ut vad syftet var med Vings 
reklamfilm och vad vi ville få ut av intervjun. 
 
 
Respondent 4, Man 24 år 2015-12-23 Kl. 14.00 
Respondenten mår vid intervjutillfället bra och är mätt och belåten eftersom han åt lunch för en 
timme sen. Han anser sig för att vara mer en tänkande människa eftersom han inte tycker att 



han är känslostyrd utan handlar mer rationellt och tänker till innan han agerar. Han reste senast 
utomlands i augusti förra året och då till Barcelona i Spanien. Där badade och solade han samt 
såg sevärdheter, testade på utelivet och shoppade. Han reste med Norwegian och bokade hotell 
via Hotels.com. Respondenten känner till Ving och tror att hans första utlandsresa med familjen 
till Mallorca skedde via det bolaget. Han tror också han känner igen det för att de är bland de 
största resebolagen i Sverige och för att de gjort reklam på tv. När han hör Ving tänker han på 
solresor, varma länder, charter, barnfamiljer och att de är barnanpassade. Hans tidigare 
erfarenheter av Ving är bra, lite tror han kan vara på grund av att resan till Mallorca även var 
den första resan han gjorde utomlands. Hans attityd till Ving anser han själv vara ganska bra 
men tillägger även att det inte är ett bolag han i första hand skulle välja att resa med idag. När 
vi frågar varför svarar han att han anser det vara dyrt och som tidigare nämnt ganska 
barnanpassat. 
 
Vi frågar om han känner igen reklamfilmen eller något i reklamfilmen och han svarar nej på 
bägge frågorna. Vi frågar vad han tyckte om filmen och han svarar han tyckte den var ganska 
lik andra filmer från charterbolag förutom att denna film var svartvit och mer avslappnande. 
Han upplevde det som bra att filmen fick han att längta utomlands men han tyckte dock inte att 
filmen var speciellt informativ när det gällde information om till vilka platser man kunde åka. 
Erbjudandet i slutet var inget som lockade han trots att den gav information om ett rabatterat 
pris. När han hör Ving nu tänker han samma sak som han tänkte innan, det vill säga bland annat 
barn och charter. Känslan han fick från filmen var en längtan av att åka utomlands och en 
avkopplande känsla. Han upplevde inte riktigt att han kunde se sig själv i situationerna som 
utspelade sig, dock kunde han relatera till situationen att ligga vid poolen. Han säger att han har 
plockat snäckor på stranden, precis som barnet i filmen gjorde, dock är det inget han själv tar 
upp som något minnesvärt eller något han tänkte på just i ögonblicket när han såg filmen. Det 
är inte heller något han skulle tänka sig att göra idag.  Det var inget specifikt i filmen som 
respondenten fastnade för förutom det svartvita som han nämnde tidigare. Han tror att de som 
gjorde filmen ville åstadkomma något med att göra filmen just svartvit och att det gjorde att 
filmen stod ut lite mer eftersom det var något han reagerade på direkt och inte ansåg som 
”normalt” eller speciellt kul. Avslutningsvis anser han inte att hans attityd till varumärket har 
ändrats utan anser fortfarande att hans uppfattning är ganska bra men står fast vid att det inte är 
”hans typ av resebolag”. 
 
Respondent 5, Kvinna 22 år 2015-12-27 Kl. 14.30 
Vi börjar intervjun med att fråga hur respondenten mår och om hon har ätit nyligen. Hon svarar 
att hon mår bra och att hon är mätt då hon åt lunch för en timme sen. Andra frågan är om hon 
anser sig vara en känslomänniska eller en tänkande människa och hon svarar att hon anser sig 
själv vara en känslomänniska. Hennes senaste resa gjorde hon i juli 2015, resan gick till Alanya 
med pojkvännen och de reste med Ving. På resan solade och badade dom, drack drinkar och 
umgicks med kompisar. Då senaste resan var med Ving var svaret på nästa fråga om hon 
självklart känner igen Ving, hon känner till Ving sen tidigare då hon har egna erfarenheter samt 
från tv-reklam. Hon känner även igen Ving då hennes kompis jobbar som reseledare för Ving. 
Vi frågar vad hon tänker på när du hör Ving. Hon svarar att hon tänker på utlandsresor, sol och 
bad. På frågan vad hon har för egna erfarenheter av Ving svarar hon att utöver resan med 



pojkvännen förra sommaren så brukar familjen åka på charterresor men med olika bolag varav 
Ving är ett av bolagen. Vi frågar henne vad hon har för attityd till Ving, hon svarar att den är 
bra, hon säger att hon gillar att åka på charterresor. Just hos Ving tycker hon att den orangea 
loggan känns bekant och även de gulaktiga tröjorna reseledarna har. 
 
Vi visar henne filmen två gånger men innan uppmanar vi henne att endast fokuserar på hur hon 
känner och vad hon tänker när hon ser filmen. När hon sett klart filmen två gånger frågar vi 
henne om hon känner igen just den här reklamfilmen sedan tidigare. Hon svarar att hon inte 
känner igen filmen sedan tidigare men att hon känner igen musiken, hon tror att den är med i 
andra Ving reklamfilmer. På frågan om vad hon tyckte om filmen svarar hon att hon tyckte att 
den var dålig och tråkig, detta intryck fick hon av den svartvita färgen i filmen samt musiken. 
Hon svarar även att hon tyckte att de var väldigt få människor som var med i filmen och att den 
därför kändes lite orealistiskt. Hela semesterscenariot som utspelade sig var inget hon kunde 
relatera till. Vi frågar vad hon tänker på nu kopplat till varumärket, om det var något mer hon 
kom på efter att hon sett reklamfilmen som hon inte tänkte på innan. Hon svarar att det är 
ungefär samma som innan, sol och bad, men hon tänker nu även på flickan som lekte med 
snäckor vid havet. På frågan om vad hon fick för känslor av filmen svarar hon att hon tyckte 
det såg lugnt och skönt ut men att det verkade lite tråkigt då de var för lite människor i rörelse 
och för att filmen var väldigt grå. Hon säger att hon ville se de fina färgerna som finns 
utomlands, till exempel det blå havet. Hon tyckte utöver detta att musiken i reklamfilmen var 
harmonisk och bidrog till det lugna. Vi frågar om hon kunde se sig själv i situationen som 
utspelade sig i reklamfilmen och om hon har upplevt situationen själv tidigare. Hon svarar 
att  hon kan se sig själv som barn springa runt och leta snäckor. Men just i den lugna miljön 
kunde hon inte se sig själv, om några år kunde hon dock det, hon säger att hon då kanske 
kommer vara mer lockad av lugn och ro, och kanske av en drink vid poolen. Hon fastnade för 
barnet som plockade snäckor på stranden, men det var inget annat i reklamfilmen som hon 
tänkte på. Hon blir sugen på att åka utomlands trots det gråa och tråkiga i filmen säger hon, hon 
säger att hon trots ljuset ändå kunde relatera till egna resor. Hennes attityd till varumärket Ving 
är oförändrad, den är fortfarande bra men det säger hon troligtvis beror på många bra 
erfarenheter med Ving. 
	
Solresor 
Respondent 6, Man 25 år den 2015-12-20 Kl. 9.20 
Respondenten anser sig må bra men är lite trött, han har inte ätit nyligen och är väldigt hungrig 
när intervjun påbörjas. Han anser sig vara en tänkande människa, och förklarar att han ”går mer 
med hjärnan”. På frågan när han senaste reste utomlands svarar han att han var i Kroatien i 
augusti. Då solade han, åt mat, badade och drack billig öl. Till Kroatien reste han med 
resebolaget Ving. Han känner till resebolaget Solresor från de gånger han har letat resor och 
han har varit inne på deras hemsida. På frågan om vad han tänker på när han hör Solresor svarar 
han strand, sol, resor, hotell, charter i allmänhet. Han har inga personliga erfarenheter då han 
inte har rest med Solresor men han säger att han vet att de erbjuder charterresor som de flesta 
resebolag gör. Han tycker inte så mycket om Solresor eftersom han inte vet så mycket om dem. 
 



Respondenten känner inte igen reklamfilmen och har inte sett något i den förut. På frågan om 
vad han tyckte om reklamfilmen svarar att reklamfilmen var bra, alla människor var jätteglada 
hela tiden och det fanns väldigt mycket att göra då det visade utflykter i filmen hela tiden. Han 
noterar att det var olika många människor, både mexikanare och italienare med flera. Han säger 
även att människorna drack och åt väldigt mycket, att de åt paella och drack vin, att ett gammalt 
par shotade och att det såg väldigt gott ut. På frågan om vad han tänker på nu kopplat till 
Solresor svarar han att han tänker på stranden, varm öken, att de fokuserar på alla upplevelser 
solresor erbjuder. Även att man kan uppleva kulturen, mat och dryck med Solresor. Han känner 
igen deras gula och svarta logga. På frågan om vad han fick för känslor av reklamfilmen svarar 
han att han fick han en trevlig känsla när han såg par som satt och åt och skrattade och hade 
trevligt så för att de såg ut att ha en positiv miljö. Han tror att han tänkte på maten de åt för att 
han var hungrig. Inga specifika känslor från filmen förekom dock. Respondenten kan inte 
relatera till filmen något förutom när de åt på restaurangen eftersom han aldrig har åkt 
”snowboard på sand” eller druckit vin på en vingård utan det enda han kan relatera till var när 
de var på stranden och när de åt mat. På frågan om det var något specifikt han fastande för i 
filmen så svarar han tjejen som åkte sandboard ner i öknen eftersom hon såg helt oberörd ut, 
som att hon gjort detta flera gånger, att hon såg inte varm ut och att håret inte blåste. Paellan 
och maten var också något han fastande för då det var det enda han kunde relatera, vilket han 
säger upprepande gånger. Inget av det andra i filmen har han upplevt. Han beskriver att han kan 
se sig själv sitta där tillsammans med sin flickvän och äta något gott. Respondenten upplever 
att hans åsikt om Solresor till viss del har blivit positiv förändrad men att redan innan han såg 
filmen att det var ett charterbolag. Han säger att han fortfarande bara vet att det är ett 
charterbolag men att det verkar som att man med företaget kan göra annat än att ”bara ligga på 
stranden”. 
 
Respondent 7, Kvinna 20 år 2015-12-15 Kl. 11.30 
Först frågar vi hur respondenten mår och när hon ätit senast och hon svarar med att hon är lite 
trött men att hon i övrigt mår bra. Det senaste hon åt var ett äpple för en timme sedan men 
tillägger att hon inte ätit lunch ännu och därför ändå känner sig lite hungrig. När vi frågar vilken 
typ av människa hon anser sig för att vara svarar hon att hon både är tänkande och känslomässig 
person men kommer sedan fram till för att mest vara en känslosam människa eftersom hon har 
lätt till både skratt och gråt. Senast personen åkte utomlands var i augusti detta år då hon åkte 
till ön Kos i Grekland. Där berättar hon att hon gick ut och dansade, solade på stranden, cyklade 
runt ön samt åt god mat, framförallt mycket grekisk mat. Flygbolaget hon reste med var Ving 
men resan bokades genom Airtours. Respondenten känner igen Solresor och hon har för sig att 
hon åkt med dessa någon gång men inte hur hon kom i kontakt med dem första gången. Hon 
tillägger dock att hon brukar kolla in på Solresors hemsida och jämföra priser och hotell när 
hon ska åka utomlands. När vi frågar vad hon tänker på när hon hör Solresor så svarar hon att 
hon bra men att hon inte tänker något speciellt förutom att hon vet att de erbjuder resor 
utomlands, precis som andra resebolag. Hon har för sig att hon åkt med Solresor tidigare men 
inte vart, dock att det var en vanlig chartersemester med familjen. Hon tror att denna resa ägde 
rum när hon var mycket yngre och kommer därför inte ihåg vad hon tyckte om resan. 
Respondenten tillägger också att hon har varit utomlands ganska många gånger, varav flertalet 
av gångerna när hon var mindre



Efter att respondenten fått kolla på reklamfilmen två gånger frågar vi om hon känner igen den. 
Hon svarar då att hon inte känner igen filmen men tillägger att hon inte kollar speciellt mycket 
på tv heller. Hon är dock säker på att hon känner igen musiken som hon tror varit med i en 
annan reklamfilm från Solresor som visats på tv. Hon tycker att reklamfilmen gjorde henne 
taggad på att åka utomlands eftersom hon tyckte miljöerna i filmen som lockande. 
Respondenten har mest positiva tankar om filmen eftersom hon blev glad av att titta på den och 
återigen poängterar att hon blev sugen på att åka iväg. På frågan vad hon nu tänker på när hon 
hör Solresor så svarar hon att hon anser att Solresor verkar vara ett bra resebolag med god 
service. Hon tror även att hon kommer att lägga märke till företaget mer i framtiden när hon ser 
namnet i olika sammanhang. När hon såg filmen kände hon sig glad samt peppad av musiken, 
miljöerna och när de visade hur de olika personerna i filmen hade det. Hon tycker inte någon 
speciell scen var mer lockande än någon annan utan gillade helheten av allt. Respondenten kan 
se sig själv i situationerna som utspelade sig förutom det faktum att det alltid är lite mer kaotiskt 
på resan och att man inte alltid är själv. Hon menar att man ofta inte är ensam med sitt sällskap 
som de var i filmen på till exempel stranden och restaurangen av den anledningen att det ofta 
förekommer andra vuxna människor och ibland även barn runt omkring. På frågan om hon 
kunde se sig själv i situationerna som utspelade sig i filmen svarar hon ja och nämner därefter 
restaurangscenen, där personerna blev uppassade, men även den sista scenen där en kvinna 
solar på stranden och får en drink i handen av reseguiden, då just drinkar i solen var något som 
förekom under hennes senaste resa. Respondenten reagerade på att många personer i filmen såg 
skandinaviska ut och var ljushyade. När vi frågar varför hon tror det var så svarar hon för att 
hon får uppfattningen om att bolaget är skandinaviskt. Som helhet har hennes attityd till 
varumärket förbättrats och hon tror att hon i framtiden kommer uppmärksamma företaget mer 
genom att ta en extra titt in på företagets hemsida när hon ska boka resa utomlands nästa gång. 
 
Respondent 8, Kvinna 21 år, 2015-12-19 Kl. 15.30 
Vi börjar med att fråga respondenten hur hon mår och svarar bra men att hon är lite trött. Hon 
åt senast för en timme sedan och åt då hamburgare. Hon anser själv sig för att vara en 
känslomänniska eftersom hon brukar gå på magkänslan. Vi frågar sedan när hon var utomlands 
senast och hon svarar då för fyra veckor sedan. Då var hon i Spanien med några kompisar där 
hon festade och åt mycket god mat. Hon reste med Ryanair och bokade hotell genom 
Hotels.com. På frågan om hon känner till Solresor svarar hon ja och att hon åkt med dem två 
eller tre gånger tidigare med familjen till Gran Canaria. Vid dessa tillfällen har föräldrarna bokat 
resan och det är också därifrån hon känner igen bolaget. När vi frågar vad hon tänker när hon 
hör Solresor svarar hon resor, sol, roligheter, uteliv, stränder, vatten och varmt väder. Hennes 
erfarenheter av Solresor har de gånger hon rest med familjen varit bra och det är också den 
uppfattningen hon har om varumärket. När hon åkt med familjen har de bott på all inclusive 
hotell, solat, badat, tagit det lugnt samt utnyttjat relaxavdelningens bubbelpool och massage. 
 
Efter filmen visats frågar vi om hon känner igen reklamfilmen vilket hon svarar ”Nja, snuttar 
av den”. Hon är dock säker på att hon känner igen guiden från företaget i filmen sedan tidigare. 
Hon tillägger även att hon känner igen Solresors logotyp och den gula färgen de använder sig 
av. Hon tycker att reklamfilmen var bra och rolig men att musiken inte alls var bra. Hon lade 
märke till att det var många olika scener att kolla på med många olika typer av personer såsom 



par, barn, unga och äldre människor samt att alla verkade passa in i sammanhanget bra på sitt 
eget sätt. På frågan vad hon tänker på när hon hör varumärket nu svarar hon glädje som kom 
från musiken och för att alla var så glada, men tillägger att hon kanske även haft med sig denna 
erfarenhet sedan tidigare. Hon svarar även hjälpsamhet som man verkade få från guiden. 
Respondenten svarar återigen glädje när vi frågar om vad hon fick för känsla från filmen. Hon 
anser att hon kunde sätta sig i situationen i slutet med tjejen i solstolen och lite i scenen där det 
gamla paret får en välkomstshot eftersom hon varit med om att man fått välkomstdrink vid 
ankomst till hotellet. Hon anser dock att hon kunde ha relaterat mer till filmen om det 
förekommit något hopp i en pool eftersom hon brukar bada på semestern. När vi frågar om hon 
fastnade för något specifikt i filmen svarar hon det varma vädret och att hon saknar detta mycket 
nu när det är kallt i Sverige. Hon fastnade även för maten de åt och när vi frågar varför så svarar 
hon att hon kan relatera till detta mycket och att det är skönt med både all inclusive men även 
att kunna välja att gå på restaurang. Hennes attityd till varumärket tycker hon inte har ändrats 
eftersom hennes inställning sedan tidigare var väldigt positiv baserat på tidigare erfarenheter. 
 

Respondent 9, Man 21 år 2015-12-21 Kl. 14.25 
När intervjun tar rum mår respondenten bra och har ätit lunch. Han nämner dock att det bara 
var en macka han åt och därför känner sig lite hungrig. Han anser sig för att vara en 
känslomänniska eftersom han ”inte känner sig så filosofisk” och ofta går på magkänsla och 
improvisation. Respondenten reste senast utomlands oktober förra året och då till Barcelona i 
Spanien. Där åt och drack han gott samt tittade på fotboll. Han reste med ett spanskt 
lågprisbolag och bokade flyg och hotell var för sig. När vi frågar om han känner till Solresor 
svarar han att tror att han hört talas om det men inte är säker men antar att det har samma 
koncept som exempelvis Ving som sätter ihop resan åt en och ”lurar en på pengar”. Han är lite 
osäker varifrån han sett bolaget men tror att det är från annonser i flöden på Facebook eller från 
företagets hemsida.  När han hör Solresor så tänker han på sol och bad, charter, barnfamiljer 
och varma platser söderut som Thailand men har inte själv åkt med bolaget vad han vet. Han 
har svårt att fastslå vad han tycker om Solresor eftersom han inte vet så mycket om företaget 
men han gör ändå antagandet om att det borde vara som andra charterbolag och nämner då 
återigen Ving. Han skulle själv påstå att hans åsikt om företaget är neutral. 
 
Efter reklamfilmen visats frågar vi om han känner igen reklamfilmen vilket han svarar att han 
inte gör, han känner inte heller igen logotypen som kommer upp i slutet av filmen. Han tillägger 
dock att han sett barn på stranden i andra reklamfilmer men att det inte är något han associerar 
Solresor till. Han tycker reklamfilmen var ganska bra, tyckte det såg gott ut med maten som åts 
och trevligt med vingården som ett par besökte. Nu efter filmen visats tänker respondenten på 
familjeresor, resor till Italien och Spanien. Han nämner att han varit i Spanien flera gånger och 
där ätit paella precis som de gjorde i filmen. Känslor han fick från filmen var glädje och att han 
själv blev sugen på att resa iväg eftersom han ansåg att de målade upp det som om paren hade 
det väldigt bra i filmen. Att ha det bra på semestern för han själv innebar när han var mindre att 
dricka läsk och ligga vid poolen men numera blir det mer uteliv, drinkar, hotellet och framförallt 
mat som är viktigt. Han anser att han kunde relatera till den första scenen med vinet och maten 
på en restaurang eftersom han upplevt detta förut. Något han fastnar för i filmen var paret som 



besökte vingården och som luktade på vindruvorna samt paret som fick en välkomstshot. 
Vingården har han upplevt tidigare och välkomstshoten skulle han själv vilja uppleva och tillade 
att det såg ”friskt ut”. Han lade även märke till de som åkte sandboard och att musikens stil 
ändrades från scen till scen beroende på vilket ställe personerna i filmen befann sig på. Han 
kopplar dock inte låten i filmen direkt till Solresor utan i så fall Italien eller Spanien. När vi 
slutligen frågar hur respondentens attityd till Solresor har ändrats svarar han att den förbättrats 
och att han kanske fått upp ögonen mer för företaget. Han tillägger att han kanske kommer gå 
in på hemsidan i framtiden vid en eventuell charterresa, dock brukar han föredra lågprisresor 
och att boka flyg och hotell var för sig, eftersom han faktiskt är student. 
 
Respondent 10, Man 21 år 2015- 11-21 Kl. 13.05 
Intervjun börjar med den inledande frågan där vi frågar hur respondenten mår idag, han svarar 
att han mår bra men att han är lite hungrig då han inte ätit lunch än. På frågan om han anser sig 
själv vara en känslomänniska eller en tänkande människa svarar han först både och, men han 
bestämmer sig sedan för att han nog är en känslomänniska då han inte gillar att gå runt och 
grubbla utan hellre går på känsla. Vi frågar om hans senaste resa. Han svarar att den var till 
Dominikanska Republiken och att det var varmt och soligt där samt att han badade mycket. Vi 
frågade vilket resebolag som resan var anordnad med och han svarade att resan var bokad 
genom Apollo. På frågan om han känner igen varumärket Solresor svarar han att han känner 
igen dem från tv-reklam. När han hör Solresor tänker han på utlandsresor men inget mer än så. 
Vi frågar om han har några erfarenheter av Solresor sedan innan, han svarar då att han inte 
säkert kan säga om han har det eller inte. På frågan om vad han tycker om Solresor svarar han 
att han förknippar det med något bra, att åka utomlands till sol och värme samt bada och att ta 
det lugnt. 
 
Efter reklamfilmen visats två gånger frågar vi om han känner igen reklamfilmen. Han svarar att 
han inte känner igen reklamfilmen sedan innan och inget speciellt i filmen heller. Han svarar 
också att han tyckte att reklamfilmen kändes som en film som ville sprida glädje. Han beskriver 
att det är många glada situationer som utspelar sig vilket han beskriver som barer, par, barn och 
sanddyner. Vi frågar honom vad han tänker på nu, kopplat till varumärket Solresor och om det 
var något mer han kom på när han såg reklamfilmen som han inte tänkte på innan. Han svarar 
att han i gul tröja var jobbig för att han har upplevt jobbiga guider på egna resor. Han svarar 
även att han tänker på att de koncentrerar sig på varma medelhavsländer och allt som är kopplat 
till de länderna, som vingårdar och den spanska paellan. Av filmen berättar han att han får en 
lycklig känsla för att han tänkte tillbaka på gamla resor. Vi frågar om han kunde se sig själv i 
situationen som utspelade sig i filmen och om han anser sig ha upplevt den själv. Han svarar 
att han kunde se sig själv i några av situationerna som utspelade sig i reklamfilmen, och tar upp 
strandscenen när de åkte snowboard i sanden och säger att det hade han kunnat tänka sig att 
göra. Han tar även upp paellan vid restaurangen, shotsen, stranden och drinken vid poolen, som 
han säger är situationer han kan relatera till då han själv upplevs situationerna. Vi frågar om 
han fastnar för något specifikt i filmen. Han svarar att han tänkte på att de försökte slänga in en 
kille som ser bra ut i varje scen. Han tror att det är en tjej som ligger bakom reklamfilmen. Han 
svarar även att han inte specifikt kommer ihåg låten men att han kommer ihåg att det var olika 
tempo till olika scener i filmen. Han svarar att han tycker att låten är kopplad till miljön. När vi 



frågar efter hans attityd till Solresor efter att han har sett reklamfilmen och svarar han att bilden 
av Solresor är lite “fjantigare nu”. Han svarar att det berodde på konceptet med den anställde 
reseledaren som var med överallt, han säger att han tyckte att det var “too much”. Han säger att 
han ändå kan tänka sig att åka med Solresor i framtiden. Överlag anser han att hans attityd är 
oförändrad. 
 


