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Sammanfattning 
 

Titel: Sinnen bär frukt – En studie om onlinehandel inom livsmedelsbranschen ur ett 

sensoriskt perspektiv. 

 

Författare: Oskar Eriksson och Lucas Lindberg 

 

Handledare: Carina Lejonkamp 

 

Examinator: Leif V Rytting 

 

Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III – Marknadsföring. 

Ekonomiprogrammet inr. marknadsföring, Linnéuniversitetet, VT 2017 

 
Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att analysera företags möjligheter att tillämpa sinnesmarknadsföring 

vid försäljning av livsmedel online. Med utgångspunkt i syftet har vi skapat två 

forskningsfrågor med fokus på livsmedelsbranschen: 

● Hur skiljer sig livsmedelshandel åt mellan butikshandel och onlinehandel ur ett 

sensoriskt perspektiv? 

● Hur sker integrationen mellan det traditionella och virtuella servicelandskapet 

inom livsmedelsbranschen? 

Metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod, som har ett växelspel mellan en 

deduktiv och induktiv ansats. Studiens empiriska data utgörs av sju stycken 

semistrukturerade intervjuer.  

Slutsatser 

Det första vi kan konstatera är att livsmedelshandel online är ett relativt nytt område för 

livsmedelsföretagen där fokus ligger i att integrera onlinehandeln med de fysiska 

butikerna. Det vi kan konstatera är att det finns stora problem med att skapa en likadan 

upplevelse, då onlinehandeln saknar de avgörande sinnena som finns i butikshandeln. 

Genom vår empiri och teori har vi dock kommit fram till andra lösningar, genom bilder, 

videos och beskrivande text för att ge kunden en uppfattning av produkterna och stimulera 

kundens sinnen även inom onlinehandeln. 

Nyckelord 

Sinnesmarknadsföring, sinnen, livsmedel, livsmedelshandel, onlinehandel, omnikanaler, 

servicelandskap 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid att medverka på våra 

intervjuer och på så sätt möjliggjort vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Carina Lejonkamp som under uppsatsens gång gett både goda råd och 

konstruktiv kritik. Slutligen vill vi även rikta stor uppskattning till vår examinator Leif V 

Rytting samt våra opponenter som varit till stor hjälp och hjälpt oss att höja uppsatsens 

kvalitet. 

 

Kalmar 2017-05-23 

 

 

 

 

  Oskar Eriksson Lucas Lindberg 
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1 Inledning 

I det här avsnittet kommer vi först presentera 1.1 bakgrund som förklarar ämnet och 

varför vi har valt att forska om det. Vidare kommer vi presentera en 1.2 problematisering 

av ämnet, följt av 1.3 problemformulering & syftet och sedan presenteras 1.4 

forskningsfrågorna vi kommer ställa i denna uppsats. Avslutningsvis nämner vi 1.5 

avgränsningar vi har valt att göra i arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Användandet av internet ökar ständigt och år 2016 ökade det med 2% från 2015 

(Davidsson & Findahl 2017). Statistik visar att 92% av hushållen i Sverige har datorer 

och det är i genomsnitt 2,07 datorer per hushåll. 99% av Sveriges vuxna befolkning upp 

till 55 års ålder använder sig av internet dagligen (Davidsson & Findahl 2017).  

Den ökade användningen av internet har lett till att samhället blir allt mer teknologiskt 

inriktat och med den utveckling som sker skapas även nya kanaler att integrera i. De nya 

kanalerna har skapat möjligheter för företag att sälja sina produkter via internet. Allt fler 

branscher börjar följa trenden och på senare tid har livsmedelsbranschen blivit en ny aktör 

på internet. Belsie (1998) menar att redan år 1998 hade livsmedelshandel online fått stor 

uppmärksamhet men konsumenterna var inte redo för det ännu. Det var inte förrän i slutet 

av 00-talet som livsmedelshandeln tog fart online på den svenska marknaden (Handelns 

utredningsinstitut & GS1 Sweden 2016). 

 

Morganosky och Cude (2000) förklarar att livsmedelshandel online innebär att en 

konsument kan köpa matvaror på en hemsida. Därefter kan kunden välja om 

livsmedelsprodukterna ska levereras hem till dörren eller om kunden själv hämtar upp en 

färdig matkasse i en bestämd butik. En stor fördel som lyfts fram med att handla livsmedel 

online är att det sparar tid för konsumenten. Canavan, Henchion och O'Reilly (2005) 

menar att internet är en viktig del av vår handel och det finns stor potential inom e-handeln 

för livsmedel. 

 

Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) menar att dagligvaruhandeln är utsatt för en hård 

konkurrens och att aktörerna ständigt slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Det har 

lett till att företag arbetar mycket med prispressning genom kunderbjudanden, 

direktreklam, annonser och kampanjer. Konkurrensverket lyfter fram att de två största 
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traditionella dagligvaruaktörerna inom livsmedelshandel på den Svenska marknaden är 

Ica och Coop, mätt i antalet butiker. Aktörerna Linas matkasse och Mathem är bara några 

av de aktörerna som finns på onlinemarknaden. Samtidigt börjar ICA och Coop ge sig in 

på onlinemarknaden och erbjuder beställning av livsmedel online i ett stort urval av 

städer. Aktörerna inom livsmedelsbranschen står inför en stor utmaning inom 

onlinehandeln. Det har visats genom en undersökning av Handelns utvecklings institut 

(HUI) att livsmedelshandeln online ökade med 30% under 2016 (Svensson 2017). Det 

visar på ett stort ökat intresse hos konsumenter att handla livsmedel online men det är 

fortfarande en liten del av den totala livsmedelshandeln.  

 

Enligt Roy Dholakia och Uusitalo (2002) väljer allt fler konsumenter internethandel tack 

vare de fördelar som finns att hämta. Författarna menar att det är specifika individer som 

söker sig till handelskanaler online. Rong-Da Liang och Lim (2011) visar att studier har 

gjorts på konsumenters beteende online inom livsmedel. Studierna visar att konsumenter 

som handlar livsmedel online följer mönster och det finns faktorer de finner viktiga för 

sitt beslutsfattande. Anckar, Walden och Jelassi (2002) beskriver vikten av att skapa 

kundvärde för konsumenter som köper livsmedel online. Författarna menar att det kan 

uppstå svårigheter i att skapa kundvärde online när det kommer till livsmedel. Chien, 

Kurnia och von Westarp (2003) tar upp att det finns svårigheter med att få kunder att 

acceptera och använda internet som handelsplats för livsmedelsinköp. Det beror på många 

olika faktorer som varierar hos individer. 

1.2 Problematisering 

Den allt större onlinehandeln medför både positiva och negativa effekter på vår 

konsumtion (Canavan, Henchion & O'Reilly 2005). Livsmedelsbranschen upplever större 

problem än andra branscher att verka online med sin försäljning. De varor som ökat mest 

i försäljning online är de som konsumenter inte behöver sensoriska intryck av för att köpa 

(Hultén 2014).  

 

Företag kan med enkelhet sälja hemelektronik, media och skönhetsprodukter online. Det 

är de branscher som har störst omsättning i den årliga försäljningen online (Svensk 

Handel 2017). Till exempel har mediebranschen i Sverige 26% av marknaden för E-

handel. Däremot är det i Sverige bara 6 % av den totala E-handeln som innefattar 

livsmedel (postnord.com 2017). Det finns dock positiva siffror som visar att 
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livsmedelshandel online är den bransch som ökat sin procentuella försäljning mest 

(Svensk Handel 2017).  

 

Klädbranschen säljer mycket online och ligger på 28% procent i Sverige av den totala 

onlinehandeln och är den produkt inom E-handeln som säljer bäst. Det fastän kläder 

precis som livsmedel är en handelskategori som människor vill kunna känna på och se på 

för att få bästa intryck (Hultén 2014). För livsmedelsbranschen finns det en problematik 

för konsumenter när de köper livsmedel online, då alla sinnen inte kan utnyttjas för att 

skapa en uppfattning om produkterna. Enligt Hultén (2014) ökar incitamentet att köpa en 

vara om konsumenten kan använda flera av sina sinnen för att skapa en klar uppfattning 

om produkten. Till skillnad från kläder är det svårt att lämna tillbaka livsmedelsvaror 

enligt svensk lag och få nya utan extra kostnad. Dessutom är livsmedel en vara som 

konsumenter ofta köper hem för att konsumera relativt fort, till skillnad från exempelvis 

kläder som är en vara konsumenter förbrukar över en längre tid.  

 

Enligt en undersökning gjord av Svensk digital handel (2015) återspeglas problematiken 

om bristen på sinnesstimuli vid handel av livsmedel online. 9% av de tillfrågade sa att en 

negativ aspekt av livsmedelshandel online var att de inte litar på att de varor de beställer 

hem är av samma kvalitét som i butik. Hela 27% anser att det är ett problem att de inte 

ser matvarorna innan hemleveransen. Canedy (1999) och Baker (2000) belyser att det 

finns många svårigheter med att köpa livsmedel online jämfört med i traditionell butik. 

Framförallt svårigheten med att få konsumenter att känna sig trygga med de varor de 

väljer.  

 

Roy Dholakia och Uusitalo (2002) menar att det finns fördelar att hämta vid onlinehandel 

överlag. Till exempel kan kostnader minimeras genom att jämföra varor mot varandra för 

att hitta det bästa priset. Även enkelheten av att handla online lyfts fram som en fördel. 

Livsmedelsbranschen som onlinehandel har samma fördelar, men är mer drabbad av 

avsaknaden av visuell stimuli gällande produkterna. 

 

Tsiros och Heilman (2005) menar att livsmedelsföretag online ännu inte lyckats skapa en 

fördel gentemot fysiska livsmedelsbutiker. Canedy (1999) och Baker (2000) tar upp det 

faktum att livsmedel är varor konsumenter vill känna på innan de gör ett inköp. Något 

som konsumenter inte får genom internet. Författarna argumenterar även för att 
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konsumenter alltid kommer vilja undersöka varorna innan de köps. De menar trots att en 

onlinegrossist kan erbjuda och garantera fräscha varor i sortimentet kommer kunder, när 

det gäller livsmedel, ändå ha olika preferenser. Medan en kund uppskattar bananer 

grönare föredrar en annan dem mognare. Det skapar problematik för e-handelsföretagen. 

 

Png och Reitman (1995) och Wernerfelt (1988) framhåller att just livsmedel har en 

hälsorisk utöver att kunden behöver känna på dem för att få en uppfattning hur varje 

enskild produkt är. Författarna menar att konsumenter väljer varumärken de känner till 

och har haft tidigare positiva erfarenheter av. De finner en problematik i att det vid inköp 

av livsmedel online kan uppstå ytterligare dilemma eftersom kunde i många fall inte själv 

väljer märke på produkten. Campbell och Goodstein (2001) lyfter fram att konsumenter 

vid livsmedelshandel online tenderar att vända sig till tidigare kända varumärken för att 

känna säkerhet. Författarna lyfter även fram problematiken med avsaknaden av 

sensoriska upplevelser online. Att det i dagsläget är nästintill omöjligt att föra över de 

sensoriska delarna till internet och online shoppingen. 

1.3 Problemformulering & syfte 

White och Manning (1998) menar att livsmedel som inte är förpackade och 

massproducerade är ett problem att köpa online. De menar att problematiken ligger i de 

produkter där sensoriska faktorer ses som nödvändiga. Anckar, Walden och Jelassi (2002) 

visar på att tidigare forskning har belyst problemet med att konsumenter inte får ut de 

sensoriska delarna online och att det hämmar försäljningen. Författarna är överens om att 

det är nödvändigt med förbättring inom området för att utveckla livsmedelshandeln 

online. Vi har funnit att det saknas komplett forskning kring hur avsaknaden av sensoriska 

stimulin påverkar livsmedelshandeln. Baker (2000) menar att det krävs arbete av företag 

för att minimera de risker kunder kan känna vid onlinehandel. Vi har sökt i vetenskapliga 

journaler och litteratur men funnit att forskning kring företags strategier delvis saknas. 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2009) menar att det är en fördel för företag att verka både 

online och med fysisk butik. Samtidigt tar de upp att företag som finns både online och 

fysiskt behöver lägga mer resurser online än de gör i nuläget. På grund av problematiken 

vi funnit gällande livsmedelshandel online i kombination med avsaknaden av djupare 

forskning inom området, har vi formulerat studiens syfte nedan. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000551#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000551#bb0165
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● Syftet är att analysera företags möjligheter att tillämpa sinnesmarknadsföring vid 

försäljning av livsmedel online. 

1.4 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi formulerat två forskningsfrågor som lyder: 

 

● Hur skiljer sig livsmedelshandel åt mellan butikshandel och onlinehandel ur ett 

sensoriskt perspektiv? 

 

● Hur sker integrationen mellan det traditionella och virtuella servicelandskapet 

inom livsmedelsbranschen? 

1.5 Avgränsning & förklaringar 

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden gällande livsmedelsköp online 

och i butik. Vi kommer att avgränsa och analysera vilka strategier företagen kan vidta i 

det virtuella servicelandskapet. Studien kommer inte undersöka hur de fysiska butikerna 

kan använda sig av sinnen. 

 

I uppsatsen använder vi oss av begreppen produkt och vara med samma innebörd. Likaså 

med intervjupersoner och respondenter. 

 

Det förekommer även några engelska begrepp då vi inte funnit helt korrekta 

översättningar. Det valet har vi gjort för att undvika missförstånd och för att kärnan i 

begreppen inte ska gå förlorad.  
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2 Metod 

I följande kapitel kommer vi presentera teoretisk fakta kring olika metoder som varit till 

grund för våra metodval genom alla delmoment i uppsatsen. Områden som kommer 

adresseras i kapitlet är 2.1 Undersökningsmetod, 2.2 Forskningsansats, 2.3 

Datainsamling, 2.4 Vetenskapliga kriterier och sist 2.5 Metodkritik. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår uppsats. Holme och Solvang 

(2012) menar att en kvalitativ metod är till skillnad från den kvantitativa mer detaljerad 

och kan vara upplagd för diskussion. Bryman och Bell (2013) beskriver en kvantitativ 

studie som motsatsen till en kvalitativ och syftar till att använda stora kvantiteter data till 

numeriska resultat. En kvalitativ studie består av ett fåtal djupgående intervjuer. Holme 

och Solvang (1997) menar att i en kvalitativ metod är det forskarens egna tolkningar av 

den insamlade informationen som skapar faktagrunden i studien. DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) beskriver att syftet med intervjufrågorna är att ta tillvara respondenternas 

erfarenheter och områdesbaserade kunskap för att skapa kvalitet till studien. Enligt Holme 

och Solvang (1997) ger en kvalitativ metod ett resultat som visar på en total situation för 

ämnet. Vi har med det som grund valt att intervjua personer inom livsmedelsbranschen 

då vi är intresserade av kunskapen och tankarna från individer inom det specifika 

området. Med det sagt kan vi med fördel använda kvalitativ intervju för att skapa en bild 

av hur marknaden för livsmedel ser ut ur ett sensoriskt perspektiv. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Eriksson och Kovalainen (2015) finns det tre olika forskningsansatser en uppsats 

kan vara uppbyggd av: induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 

är lagd åt det teoretiska hållet och grundar sig i att författarna finner fakta och kunskap ur 

teori för att sedan rättfärdiga den och bygga sin forskning utifrån den. Bryman och Bell 

(2013) beskriver att i en deduktiv ansats utvärderas den befintliga teorin för att finna ett 

samband med samhället och syftet med studien. Författarna menar vidare att en aspekt 

med den deduktiva ansatsen är att den är konsekvent objektiv då den är helt teoribaserad. 

Det är något som vi tagit i beaktning i vårt arbete och är en metod som vi använt oss utav. 

Vi har byggt vårt teoriavsnitt genom att använda oss av befintlig teori och forskning. 
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Därför kan vi säga att vi har använt oss av en deduktiv ansats i uppbyggnaden av vår 

teoretiska referensram. 

 

Thornberg och Fejes (2015) menar att den induktiva ansatsen utgår från att forskare gör 

observationer från enskilda fall och bildar sig en uppfattning utifrån det. Forskarna 

generaliserar alltså fram ett resultat. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) tar en induktiv 

ansats sin grund ur empirin. De menar vidare att forskarna därefter, tillsammans med sina 

egna erfarenheter, bildar sig en uppfattning. Forskarna tar utgångspunkt i det insamlade 

empiriska materialet för att sedan utforma det teoretiska kapitlet utefter vad som 

framkommit i empirin. Vi har vid vår studie delvis använt oss av en induktiv ansats då vi 

efter intervjuerna gått tillbaka och redigerat den teoretiska referensramen.  

 

Alvehus (2013) framhåller att det finns komplexitet gällande både de deduktiva och 

induktiva förhållningssätten. Författaren menar vidare att det är svårt att enbart använda 

sig av antingen induktiv eller deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats är det svårt att helt 

hålla sig till teorin. Vidare är det vid en deduktiv ansats även lätt att författaren blir blind 

av att bevisa teorin och att andra kringliggande faktorer och signaler kring en intervju 

därför uteblir. Vid en induktiv ansats finns liknande problem, då forskare har svårt att inte 

till någon del använda sig av teorin inom området, eller den teori som forskarna själva 

bär på. Eriksson och Kovalainen (2015) menar att induktion och deduktion innehåller 

delar av varandra. De menar således att det i en undersökningsmetod växelvis kan finnas 

både användande av induktion såväl som deduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver även abduktion som en tredje typ av forskningsansats. Abduktion kan ses som 

en hopslagning av de två tidigare nämnda ansatserna, induktion och deduktion. Även 

Alvehus (2013) beskriver det som ett samspel mellan de båda ovanstående men tillägger 

att det är en komplicerad förening då abduktiv kan ses som en blandning av induktiv och 

deduktiv forskningsansats.  

 

I utformningen av vår intervjuguide har vi använt oss av den teori som vi funnit inom vårt 

ämne. I enighet med Alvesson och Sköldberg (2008) har vi där använt oss av deduktiv 

ansats då vi med utgångspunkt i teori format våra frågor. Vid intervjutillfällena har vi 

använt oss av intervjuguiden vi tagit fram från teorin. Vi har även vid våra intervjufrågor 

fått svar från våra respondenter och haft diskussioner som format nya uppfattningar och 

ny teori. Vi har där i enighet med Alvehus (2013) använt oss av en induktiv ansats. Vidare 
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beskriver Eriksson och Kovalainen (2015) att det är oundvikligt att vid ett intervjutillfälle 

helt bortse från sina personliga egenskaper och miljöer. Således har vi även där fått ett 

inslag av en induktiv ansats i våra intervjuer. Vi har funnit att vi därför använt oss av ett 

växelspel av både deduktion och induktion i vår uppsats och alltså inte en ren abduktiv 

ansats. Något som Alvehus (2013) beskriver som vanligt när det gäller forskning. 

2.3 Datainsamling 

 Urval av intervjupersoner 

Holme och Solvang (1997) menar att när det kommer till kvalitativa studier, med några 

få intervjuer för att samla in den empiriska data, är det av största vikt att intervjua rätt 

personer. Är det fel personer som intervjuas kommer hela undersökningen att bli 

meningslös i relation till utgångspunkten vid undersökningens start. Alvehus (2013) 

menar att det första vi bör fundera över är om det är rätt information som förväntas 

framkomma genom urvalet av intervjupersoner. Författaren skriver också att det kan vara 

av intresse att få tag i personer med specifika kunskaper inom området som ska studeras. 

Vidare menar Holme och Solvang (1997) i en enad riktning om att valet av 

intervjupersoner ska bidra med en djupare förståelse för vad forskningsfrågan innebär. 

Alvehus (2013) stämmer in på det då han skriver om strategiska urval som en process 

som är viktig för att välja ut rätt intervjupersoner. Det strategiska urvalet grundar sig i att 

när intervjupersoner ska väljas måste vi se till att personerna i fråga har rätt kunskap inom 

det område vårt arbete berör. Det gör att det finns strategiska element i urvalet av 

intervjupersoner som utformas efter vilka undersökningsfrågor som kommer att ställas. 

Det är något som vi haft i åtanke när vi, med vår forskningsfråga och syftet med uppsatsen 

som grund, började leta efter potentiella intervjupersoner. Vi har därför letat efter 

personer med högre uppsatt position, med förhoppningen om att personerna har en 

högskoleutbildning, och därmed ska kunna svara på frågorna ur ett teoretiskt perspektiv 

men även från erfarenhet.  

 

Trost (2010) menar att ett problem vid kvalitativa intervjuer kan vara att de som utför 

studien får ett urval av personer som är alldeles för lika varandra, som har samma position 

inom olika företag och därmed kommer ge liknande svar. Det är i de flesta fall viktigt 

med en stor variation inom gruppen av intervjupersoner. Samtidigt som författaren menar 

att urvalet ska vara heterogent inom en viss ram. Det vill säga att det ska vara variation 

på intervjupersonerna men att det inte bör finnas utstickare. Skulle det förekomma 
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utstickare är det viktigt att se till att det inte blir för många utan endast någon enstaka. Vi 

har tagit med oss den informationen när vi sökte efter intervjupersoner och resultatet av 

det har gett oss en bra variation. Vi har genomfört intervjuer med personer som har 

ledande roller lokalt inom en butik men vi har även personer med en central roll i 

företagen. För att sedan få ett annat perspektiv på vår frågeställning har vi även intervjuat 

personer som arbetat längre ner i organisationen, närmare kunden, och då arbetat i 

praktiken med de frågor som vi ställer oss i uppsatsen.  

 

Då vår studie är inriktad på företags strategier inom livsmedel i onlinehandel ansåg vi det 

vara högst relevant att få intervjua de ledande aktörerna inom den marknaden. Med det 

som utgångspunkt fokuserade vi på att kontakta personer som vi förväntade oss ha 

kunskaper inom området. Bland annat personal med ledande positioner på en lokal butik 

men även personal som arbetar centralt i de stora bolagen med de frågor som ställs i 

uppsatsen. Det var med utgångspunkten i dessa kriterier och tankar som vi kom fram till 

de slutliga respondenterna.  

Våra intervjupersoner är följande: 

● Joakim Fors, Driftchef, Coop Nord. 

● Patrik Högmark, Affärsområdeschef Stormarknad, Coop Nord. 

● Leif Johnsson, Butikschef, Coop Kalmar. 

● Johan Herdeby, Butiks-/Marknadschef, Ica Maxi Växjö. 

● Anders Wedin, Butikschef, Ica Maxi Kalmar. 

● Valida Bajraktarevic, Ansvarig över onlinehandel, Ica Maxi Kalmar. 

● Lina Wikman, Marknadsansvarig, Ica Online. 

 Semistrukturerade intervjuer 

Bryman och Bell (2013) menar att gällande intervjuerna i en kvalitativ studie finns det 

två former, strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Alvehus (2013) beskriver en 

strukturerad intervju som fasta frågor som ställs efter en i förväg bestämd ordning. Där 

finns det endast en liten möjlighet att omformulera sina frågor utefter situation och 

diskussion. Bryman och Bell (2013) menar att i en semistrukturerad intervju tas 

utgångspunkten från ett antal frågor som tjänar till syfte att få svar på de nyckelord som 

förekommer i studien. Sedan utefter samtalets gång och utveckling kan frågorna anpassas 

eller struktureras om till en annan ordning och det är också vanligt med följdfrågor för att 

fylla hål i svaren. Vi valde semistrukturerade frågeställningar då vi vill öppna upp för 

diskussion och på ett effektivt sätt få ut mycket information från våra intervjupersoner. 
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Vi ansåg även att den semistrukturerade metoden gjorde det enklare för oss att styra 

respondenterna från att prata om företagets strategier, för att istället få de att prata mer 

om sina egna tankar kring fenomenet vi diskuterar. Vilket är något som Holme och 

Solvang (1997) instämmer med i sin bok. Vi valde även semistrukturerade intervjuer då 

det, precis som Eriksson och Kovalainen (2015) menar, skapar möjligheter för oväntade 

riktningar i samtalen. Det medförde i sin tur att vi som intervjuade öppnade upp ögonen 

för andra möjligheter inom ämnet. Vidare beskriver Eriksson och Kovalainen (2015) 

intervjuer som något ostrukturerat och som liknar mer ett vardagligt samtal. Det går i linje 

med hur Kumar (2014) beskriver de semistrukturerade intervjuerna, att det är mycket 

frihet i vilka frågor som ställs men såklart utefter det ämne som ska diskuteras. Det är 

något som vi känner stämmer överens med hur våra intervjuer genomfördes. 

 

När vi började leta efter respondenter förklarade vi redan vid första kontakten med 

personerna vad det var vi ville få ut av vår uppsats. Vi gjorde det genom att förklara ämnet 

studien handlar om och vad vi förväntade oss av respondenten. Det går i linje med vad 

Jacob och Furgerson (2012) menar i sin publikation, att intervjuer alltid ska börja med att 

förklara för intervjupersonen vad intervjun kommer att handla om. Det hade vi redan gjort 

vid första kontakten men vi gick även igenom ämnet ännu en gång innan intervjun 

startade. Vidare skriver författarna att det kan vara bra att fråga intervjupersonerna om 

det går bra att återkoppla senare under uppsatsens gång för att komplettera det empiriska 

avsnittet med ytterligare frågor. Det är något vi har gjort med varje respondent för att 

säkra upp att vi inte lämnar några frågor obesvarade i vår uppsats. För att säkra en god 

kvalite på intervjun och att vi får bra svar från intervjupersonerna, vid första tillfället, 

använde vi oss av en metod där vi skickade ut frågorna i förväg till respondenterna. Det 

är en metod som Trost (2010) lyfter fram, att frågorna ska skickas till intervjupersonerna 

någon dag innan intervjun för att ge respondenterna en möjlighet att hinna förbereda sig. 

Författaren trycker också på att det är viktigt att ha öppna frågor till intervjun vilket leder 

till att respondenten kan tala fritt om ämnet. Holme och Solvang (1997) lyfter fram att 

deltagandet för respondenterna måste vara frivilligt för att det ska bli en lyckad intervju 

med bra resultat. Bara då kan tillit uppnås, vilket är nödvändigt för att skapa en 

meningsfull och innehållsrik intervju. Det är något vi har lagt vikt vid när vi letade efter 

intervjupersoner. Vi har alltid varit lättsamma och inte pushat eventuella respondenter till 

att utföra en intervju med oss. Vi har tryckt på att det är frivilligt och att intervjupersonen 

ska känna sig trygg i att medverka i intervjun. 
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Kvalitativa intervjuer kan utföras på flera olika sätt. Enligt Eriksson och Kovalainen 

(2015) sker de flesta intervjuerna genom ett personligt möte men de kan även hållas via 

telefon. När vi sökte efter intervjupersoner tog vi i beaktning att vi kunde intervjua 

respondenterna genom ett personligt möte eller över telefon. Fem av våra sju intervjuer 

genomfördes genom ett fysiskt möte med respondenten. De resterande intervjuades via 

telefon. Gray (2014) menar att det är en fördel logistiskt sett med telefonintervjuer, då 

respondenterna kan befinna sig på annan ort. Vilket var fallet med några av våra 

respondenter, som befann sig i norra delarna av Sverige. Nackdelarna som författaren 

lyfter fram med telefonintervjuer är att forskarna kan förlora möjligheten att läsa av 

intervjupersoner då forskarna inte kan se kroppsspråket. Under intervjun menar Patton 

(2015) att det är viktigt att göra en ljudinspelning för att vi som intervjuare ska kunna 

hålla fullt fokus på intervjun och inga andra moment. Författaren menar också att 

inspelningen säkerställer att det inte går att göra några egna tolkningar i varken 

anteckningarna eller sedan i det empiriska avsnittet i uppsatsen. Den metoden tog vi 

tillvara på och använde oss därför av inspelning under intervjun. Merriam och Tisdell 

(2015) bygger fortsatt på inspelningen, att forskaren sedan kan transkribera intervjun i 

efterhand vilket ökar chanserna för en väl utförd analys. Vi tog därför vår inspelning av 

intervjuerna och transkriberade materialet för att göra det enklare att bearbeta materialet 

i uppsatsen.  

 

 Operationalisering och intervjuguide 

För att operationalisera syftet i vår uppsats skapade vi en intervjuguide som var utformad 

att svara på syftet och våra forskningsfrågor. Som vi nämnt i tidigare avsnitt är det enligt 

Trost (2010) viktigt att frågorna som vi ställer är öppna och därmed tillåter 

intervjupersonerna tala fritt kring ämnet. För att inte gå miste om  relevant information 

har vi använt oss utav stödfrågor, vilka inte respondenterna har fått tagit del av, till de 

huvudsakliga frågorna. På det sättet låter vi intervjupersonerna komma med egna 

funderingar, utan att styra respondenternas svar, vilket kan bidra till överraskande bidrag 

till uppsatsen. 

 Forskningsprocessen  

Utformningen av vår studie och valet av ämne var från början inte helt enkelt. Våra första 

tankar om ämne kretsade kring internet, sökordsoptimering och varumärken. Efter 

diskussioner växte intresset dock kring sinnesmarknadsföring och hur företag kunde 
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påverka olika miljöer för att skapa en bättre kundupplevelse, främst gällande 

restaurangbranschen. Efter ytterligare diskussioner med examinator formade sig ämnet 

mot livsmedel istället för restauranger, fortfarande med fokus på användningen av 

sinnesmarknadsföring. 

 

Studiens syfte och forskningsfrågorna var något vi arbetade med länge. Under arbetets 

gång hade vi många olika utformningar på vårt syfte. I början av studien hade vi ett syfte 

som handlade om hur sinnenas kontext i online kontra butikshandeln påverkar 

marknadsföringen inom livsmedelsbranschen. Det syftet kom att hålla sig en bra bit in i 

arbetet av studien. Vi märkte vid intervjuerna att våra intervjupersoner var engagerade 

och tyckte det var viktigt med onlinehandel. Vi märkte att de överlag hade stort intresse 

och gärna svävade iväg över hur deras företag eller butik kunde använda sig av sinnen 

online. De svar och tankar våra intervjupersoner hade, gav oss viljan att formulera om 

vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi valde att fokusera på hur företagen inom 

livsmedelsbranschen kunde använda sig av sinnesmarknadsföring i sina strategier för 

livsmedelshandeln online. Som följd av våra intervjupersoners svar, vårt omformulerade 

syfte och ändrade forskningsfrågor gick vi tillbaka till teorin och lade till två delar. Vi 

lade till sinnet hörsel under sinnesmarknadsföringen och servicelandskap under 

handelskanaler för livsmedel. 

De intervjuer vi arbetat med har grundats i livsmedelsföretag som har onlinehandel. Vårt 

urval består av respondenter både lokalt från Kalmar och Växjö, men även nationellt från 

Stockholm och Norrland. Det skapar en bra bredd i en heterogen grupp av 

intervjupersoner med få utstickare. 

 

Som vi nämnt tidigare är den stora majoriteten av vårt teorikapitel skapat innan våra 

intervjuer. Bryman och Bell (2013) menar att forskning där frågor bottnar i teori ses som 

deduktiva. Vi kan därav säga att vår studie  är deduktiv i skapandet av teorikapitlet. Vidare 

har vi använt oss av ett induktivt arbetssätt under intervjuerna och vår analys. Vi kan 

därför se vår studie som ett växelspel mellan både induktion och abduktion.   

 

Olsson och Sörensen (2011) tar upp begreppet hermeneutik. Med hermeneutik i en 

kvalitativ uppsats menas att forskare genom tolkningar försöker förstå mänskliga 

erfarenheter och människors situationer. De menar vidare att människors språk påverkas 

av hur de är som personer och vad de har upplevt. Då vi valde att göra semistrukturerade 
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frågor hade vi fyra stora frågeställningar med syftet att skapa en diskussion. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att tänkande och förståelse hör ihop. Våra intervjuer är därmed 

präglade av de individer vi intervjuat men även av oss som personer och vår förståelse. 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

 Validitet 

Validitet är av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) definierat som ett mått på hur den 

genomförda forskningen och metodvalet har mätt det som var syftet med dem. Vidare 

skriver Merriam och Tisdell (2015) att ett mått på validitet även är i hur stor utsträckning 

resultatet i studien är tillförlitligt. Vid sin forskning menar Yin (2013) att en forskare bör 

vara kritisk gentemot både sitt empiriska och teoretiska material, vilket ger möjligheten 

till fler svar på samma fråga. Författaren skriver vidare att tolkningen under och efter 

insamlandet av material har stor betydelse kring dess validitet. Slutsatserna ska spegla 

verkligheten och ge en korrekt bild av dess sammanhang.   

  

Gray (2014) lyfter fram intern validitet, även kallad tillförlitlig validitet, som en del av 

validitetsbegreppen. Det handlar om överensstämmelsen mellan de observationer som 

gjorts med de teoretiska idéer som funnits. Med hänsyn till validiteten har vi vid 

utformandet av våra forskningsfrågor lagt stor vikt vid att de ligger i linje med och ger 

svar på våra forskningsfrågor.  För att säkerställa att våra intervjufrågor överensstämde 

med vår teori lyfte vi ur nyckelord från teorin som i sin tur är uppbyggt efter syftet och 

våra forskningsfrågor. Med de nyckelorden som grund tog vi sedan fram intervjufrågorna. 

  

Extern validitet, av Gray (2014) även kallad överförbarhet, är ett begrepp som omfattar 

hur enkelt studiens resultat kan överföras till andra miljöer. Författaren förklarar vidare 

att en studie kan, genom en stark extern validitet, implementeras på andra branscher än 

den för studien utvalda. Vi har i vår studie ställt frågor med inriktning på sensoriska 

upplevelser och sinnenas betydelse inom livsmedelsbranschen. Vi har även haft för syfte 

att jämföra sensoriska vikten i online miljöer kontra fysiska butiker. Den studie vi gjort 

ser vi som möjlig att genomföra på andra branscher som använder sig av handel online 

där det finns vikt och påverkan av att använda sina sinnen vid köpbeslut. 

 Reliabilitet  

Trost (2010) menar att reliabilitet är ett begrepp som påvisar hur pålitlig en studie är. Vi 

har genomfört en kvalitativ undersökningsmetod. Enligt Alvehus (2013) är det svårt att 
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visa på stark reliabilitet i kvalitativa undersökningar. Författaren förklarar vidare att då 

en kvalitativ studie innefattar intervjuer med diverse personer, kommer deras svar och 

våra tolkningar påverkas av oss som frågeställare och individer. Eftersom det inte går att 

exakt kopiera en intervjusituation, eller situationer som råder i samhället är det svårt att 

exakt återskapa en intervjusituation. Det kan skapa svårigheter i att få ett fullt reliabelt 

resultat på studien.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det intern och extern reliabilitet. Intern berör hur 

forskarna själva är överens om hur studiens resultat ska behandlas och tolkas. För att 

uppnå en hög grad av intern reliabilitet har vi därför genomgående diskuterat hur de olika 

svaren i vår studie bör tolkas. På det sättet vill vi skapa oss en gemensam uppfattning om 

resultaten i undersökningen. För att eliminera potentiella oöverensstämmelser mellan 

varandra har vi transkriberat samt genomfört alla intervjuer tillsammans. De skriver 

vidare att med extern reliabilitet menas i sammanhanget hur väl det går att upprepa 

studien och få samma resultat som i ursprungs studien. Om flertalet mätningar görs och 

resultatet blir likvärdigt anses studien ha hög reliabilitet. Patel och Davidson (2011) 

menar att i en studie som har hög grad av reliabilitet finns det låg risk för att resultatet 

ändras på grund av slumpartade faktorer. Då vi vid intervjuerna haft en semistrukturerad 

form med ett antal frågor som grund är vi medvetna om att det ger utslag på reliabiliteten. 

För att kompensera för det har vi använt oss av flertalet stödfrågor för att alltid få svar på 

alla våra frågor. På det sättet ökar vi reliabiliteten i vår uppsats.  

2.5 Metodkritik 

Vi har som tidigare nämnts använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. De 

svårigheter som lyfts fram gällande kvalitativa studier är att de är svåra att replikera. 

Kritiken bottnar främst i att varje enskild forskare omedvetet kommer bidra med en viss 

typ av uppfattning om vad som är viktigt vid intervjun och dess tolkningar. Eftersom vi 

har genomfört kvalitativa intervjuer har det under arbetets gång alltid funnits rum för våra 

egna tolkningar av respondenternas svar. Bryman och Bell (2013) menar att egna 

tolkningar kan leda till att undersökningsmetoden ses som subjektiv. Det innebär att även 

om forskarna har samma frågor till samma respondenter lär respondenternas svar bli 

något avvikande eller annorlunda än de svar vi fick.  
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När vi genomförde våra intervjuer försökte vi i stor utsträckning att utföra intervjuer med 

personliga möten, då det enligt Eriksson och Kovalainen (2015) ger mer information. På 

grund av tidsbrist och långt avstånd till några av våra respondenter genomförde vi dock 

två stycken telefonintervjuer. Den kritik som vanligen riktas mot telefonintervjuer är att 

de som intervjuar respondenterna inte kan se personen och därmed går miste om 

respondentens kroppsspråk. Gray (2014) menar att vid en telefonintervju har forskarna 

inte lika stor chans att få utförliga svar som vid en fysisk intervju. Författaren menar 

vidare att man kan använda sig av videosamtal för att inte gå miste om respondenternas 

kroppsspråk. Vi föreslog skype som tillvägagångssätt för våra telefonintervjuer, men 

respondenterna det gällde hade inte tillgång till det.  Då vi behandlar ett ämne där vi vill 

ha en mix av individer och ställning anser vi det dock som bra att vi genomförde 

telefonintervjuer. Vi kunde på det sättet nå högt uppsatta personer i de centrala 

ledningarna på stora matvarukedjor som dagligen arbetar med vårt ämne. Vi anser att vårt 

urval av respondenter hade försvagats om vi endast inkluderat lokala intervjupersoner och 

inte nationella.  

  



  

 

20 

 

3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram med syftet att ge läsaren en 

förståelse över uppsatsens teoretiska ramverk. Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd av två huvuddelar som bidrar med relevans till studiens syfte och kommer ligga 

som grund till att lösa studiens forskningsfrågor. Först presenteras teori i 3.1 

Handelskanaler för livsmedel där vi presenterar olika handelskanaler och integrationen 

av dessa. Följt av 3.2 Sinnesmarknadsföring ur ett livsmedelsperspektiv där vi 

presenterar sinnesmarknadsföring genom att framföra människans alla sinnen. Kapitlet 

avslutas med 3.3 Teorins roll och betydelse som ger en överblick på teorins 

användningsområde.

 

3.1 Handelskanaler för livsmedel 

 Omnikanaler 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) förklarar uttrycket omnikanaler som en utgrening 

från uttrycket multikanaler. Multikanaler betyder att företag ska finnas tillgänglig för sina 

kunder där de befinner sig, både online och offline. Stone, Hobbs och Khaleeli (2002) 

definierar multikanaler som en distributionsstrategi för att betjäna kunder som använder 

mer än en kanal eller media, till exempel internet, tv och butiker. Verhoef, Kannan och 

Inman (2015)  menar att med multikanaler vill företagen skapa flexibla 

handlingslösningar för sina kunder och finnas tillgängliga på en kunds alla möjliga 

handlingskanaler. Venkatesan, Kumar och Ravishanker (2007) menar att multikanalernas 

användning även har visat sig vara associerade med högre kundlönsamhet. 

 

Begreppet Omnikanaler behandlar hur företag integrerar och effektiviserar sina 

multikanaler. Syftet är att sätta kunden i fokus och med användning av den nya teknologin 

skapa en likvärdigt framgångsrik kundupplevelse, oberoende av vilken kanal en kund 

använder sig av (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013). Frazer och Stiehler (2014) beskriver 

målet med omnikanaler som en integrerad shoppingupplevelse som sammanfogar de 

fysiska butikerna med den informationsrika digitala miljön. De menar att målet är att förse 

utmärkta shoppingupplevelser över alla beröringspunkter. Brynjolfsson, Hu och Rahman 

(2013) beskriver användandet av omnikanaler som att företagen integrerar sina 

multikanaler till att fungera tillsammans. Multikanaler i sig är att finnas på olika kanaler, 
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fysiskt som online, men utan koppling mellan dem. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

beskriver att omnikanaler har framkommit genom den tekniska utvecklingen i samhället. 

Det har gett kunder möjligheten att konsumera via internet på ett geografiskt sätt som 

tidigare inte skådats. Författarna menar vidare att behovet av omnikanaler efter 

uppkomsten av multikanaler och omnikanalernas framväxt beror på en mängd olika 

faktorer. Faktorer som behovet av integration mellan kanaler, påverkan av mobil 

teknologi, sociala mediers tillväxt och förändringen bland de nuvarande kanalerna.  

 

Verhoef, Kannan och Inman (2015) beskriver att genom utvecklingen mot ett mer 

omnikanalsorienterat samhälle, upplöses därmed skillnaderna och barriärerna mellan 

online- och offlinehandel. Enligt Brynjolfsson, Hu och Rahman (2009) är företag i behov 

av omnikanaler i sin strategi för att lyckas. Vidare är det av stor vikt hur företag använder 

sig av omnikanaler för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina kunder. Herhousen, 

Binder, Schoegel och Herrman (2015) menar att det är av stor vikt när det kommer till 

omnikanaler att kunder känner att det finns låga risker. De menar vidare att företag som 

använder omnikanaler förbättrar säkerheten för sina kunder. Ett bra arbete med att 

integrera sina online- och offlinekanaler genom omnikanaler skapar ökad upplevd 

servicekvalitét hos kunden. Det medför att kunden upplever mindre risk för att använda 

sig av en handelsplats online. Montoya-Weiss, Voss och Grewal (2003) lyfter fram att 

det är av stor vikt för företag att minska kundernas upplevda risk. Författarna poängterar 

att både upplevd kvalité och riskminimering online är viktiga faktorer för kundnöjdhet, 

oavsett vilken handelskanal som kunden väljer. Kundens handelsupplevelser online kan, 

beroende på upplevelsens kvalitét, antingen öka eller minska uppskattningen för 

integration mellan kanaler och även öka eller minska upplevd risk. 

 

Frazer och Stiehler (2014) beskriver att med omnikanaler kan en transaktion gå igenom 

mer än en kanal. En kund kan köpa en produkt online och kunden kan sedan hämta ut den 

offline i en fysisk butik. En sann omnikanalstrategi bidrar med en integrering av offline 

och online miljöer för att skapa en ultimat kundupplevelse. Enligt Brynjolfsson, Hu och 

Rahman (2009) ger omnikanaler företag möjligheten att kombinera fysiska butiker med 

webben och att det tar sig uttryck i olika former. Köp online kan integreras till att hämtas 

ut i butik eller fås hemlevererat genom olika typer av service. Verhoef, Kannan och Inman 

(2015) menar att omnikanaler berör allt inom ett företag, från hemsidelösningar 

anpassade till olika enheter, till kundservice och leveranser. Ett företag som vill vara 
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framgångsrikt bör implementera en strategi för arbete med omnikanaler. Det är viktigt att 

alla företagets avdelningar känner till och arbetar utefter samma kriterier och riktlinjer 

gällande omnikanaler.  

 

Flavián, Gurrea  och Orús (2016) menar att omnikanaler blir allt mer viktigt och kunder 

i dagens samhälle använder sig ständigt av integration mellan kanaler. Två vanligt 

förekommande ageranden är showrooming och webrooming. Showrooming innebär att 

kunder samtidigt som de är i butiker använder sina mobiltelefoner för att söka efter 

information på varorna de ser i de fysiska butikerna. Webrooming innebär att kunder 

använder sig av internet för att söka information gällande varor som de sedan köper i 

fysiska butiker. Författarna beskriver vidare att omnikanaler kan förenkla för kunder vid 

webrooming genom att förse sina webbaserade butiker med lagersaldon i sina fysiska 

butiker. Hübner, Kuhn och Wollenburg (2016) menar att företag inom 

livsmedelsbranschen använder delvis webrooming och showrooming genom omnikanaler 

för att skapa funktioner som hemleverans eller avhämtning av livsmedel efter en 

beställning online. Det kan ske på olika sätt, antingen distribuerat genom en fysisk butik 

eller från en lagerlokal. Kunden lägger en beställning online och ordern skickas till butik 

eller distributör för ihoppackning och levereras för avhämtning eller ut till kund. Genom 

omnikanaler integreras onlinemiljön, den fysiska butiken och leverans för att skapa ett 

resultat och en stark kundupplevelse. Omnikanaler ger även kunder som handlar 

livsmedel online chansen att se, hos en vald butik, saldo på varorna samt utgångsdatum 

på dessa. Herhousen, et al. (2015) menar att genom användandet av omnikanaler vid 

onlinebeställningar minskar kundens upplevda risk. Rosa (2012) menar att det blir 

vanligare med användningen av omnikanaler för att köpa livsmedel online och sedan för 

avhämtning i de fysiska butikerna. Vidare har undersökningar visat att kunderna upplever 

en minskad risk gällande kvalité med att beställa online. Det visade sig bero på att det är 

kunnig personal som plockar ihop varorna till kunden. Företagen utvidgar ständigt sitt 

arbete med omnikanaler. Enligt patentet Bared (2003) har livsmedelsbutiker infört ett 

system där kunder kan lägga en beställning online för att sedan hämta beställningen i 

butik i form av drive through. Företag minimerar kundens besvär genom att skapa miljöer 

där kunder inte behöver stiga ur bilen. 

 Online- vs butikshandel 

Butikshandel och onlinehandel skiljer sig åt på en mängd olika avseenden. Butikshandel 

sker på fysiska inköpsplatser dit kunder beger sig för att inhandla varor. Butikshandel är 
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den traditionella och en av de äldsta typerna av handel där kunder beger sig till butikerna 

för att se, utvärdera och köpa produkter (Morse 2011). Onlinehandel däremot syftar till 

inköp på internet och kräver inte någon fysisk närvaro från kunder vid köpet. 

Onlinehandel definieras även som ett köp som skett online och som sedermera levereras 

till kund eller beställs för hämtning i butik (Gefen, Karahanna & Straub 2003).  

 

Med teknologins utveckling har butiker på internet blivit allt vanligare. När människor 

började få tillgång till internet förändrades möjligheterna för handel. Det var inte längre 

nödvändigt att åka till butiker för att handla utan det kunde ske från hemmet (Belsie 

(1998). Herhousen, et al. (2015) menar att det idag finns företag som bara har fysiska 

butiker, företag som bara har onlinebutiker och företag som har båda delarna. Trots att 

handel online blivit ett allt vanligare alternativ står fortfarande köp i butik för en stor del 

av den totala handeln. Vidare beskriver författarna vikten av fysiska butiker fortfarande 

som stor. Författarna menar även att butiker har blivit allt viktigare när det kommer till 

upplevd service. Personal i butiker har därför blivit en viktig del för att skapa 

kundnöjdhet. Gwo‐Guang och Hsiu‐Fen (2005) menar att de olika alternativen skapar 

olika förutsättningar för företagen och medför olika aspekter att ta i beaktning. Enligt 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2009) medför kombinationen av onlinebutik och fysisk 

butik unika kombinationsmöjligheter för ett företag. Flavián, Gurrea och Orús (2016) 

menar att fördelarna med onlinehandel främst är att det är tidsbesparande, det upplöser 

geografiska hinder och har hjälpt till att pressa priser. Författarna menar dock att det finns 

en återkommande nackdel för företag med enbart handeln online; att kunder inte kan 

prova, känna på eller se sina varor innan ett köp.  

 

Wolfinbarger och Gilly (2001) tar upp att det finns många orsaker till att kunder väljer att 

handla online. Kunder som handlar online har visat sig ha roligare medan de handlar. En 

faktor som skiljer onlinehandel från handel i butik är att konsumenter vid butikshandel 

oftare handlar med andra individer i grupp. Enligt Roy Dholakia och Uusitalo (2002) är 

samhörighetskänslan högre vid handel i butiker. En annan fördel för onlinehandeln som 

tas upp av Wolfinbarger och Gilly (2001) är det faktum att individer som handlar på 

internet upplever att de kan agera mer fritt och i lugn och ro se över utbudet. Det finns 

även individer som upplever att de hellre handlar i fysiska butiker än online för att de kan 

få mer hjälp och råd av kunnig personal. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) menar att 

det är av fördel för ett företag att kombinera fysiska butiker och onlinehandel för att fånga 
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upp olika typer av kunder. Roy Dholakia och Uusitalo (2002) tar upp att valet mellan att 

handla online eller i fysisk butik till stor del ligger i individens tidigare erfarenheter av ett 

val. Har kunden handlat online eller i butik och fått en dålig upplevelse är det stor risk att 

individen tar mer avstånd och känner en högre grad av risk inför att genomföra samma 

köp igen. Författarna menar vidare att socialdemografiska variabler är associerade med 

en individs shoppingbeteende. En persons positiva inställning till att handla utanför de 

fysiska butikerna bestäms av hur hög en persons socialdemografiska status är. Har en 

konsument högre socialdemografisk status kommer den positiva inställning vara hög och 

tvärtom. 

 

Hultén (2014) tar upp att oavsett om kunden handlar i en fysisk butik eller online har 

utformningen av butiker stor påverkan. I en fysisk butik kan ljussättning, placering av 

varor och hur butiksgångar är uppbyggda ha stor påverkan på kundernas köpbeteende. 

Online handlar det om både det visuella, till exempel färgskalor och bilder men även om 

hur enkelt det är att navigera på en hemsida. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) trycker 

på att samhället blir allt mer digitaliserat och menar att vi som en konsekvens av det 

kommer få allt mer digitaliserade butiker och tjänster. Författarna menar att företag måste 

följa med i digitaliseringen för att utvecklas och för att kunna fånga upp olika 

kundgrupper.  

 Livsmedel 

Livsmedelshandeln online ökar stadigt och hade under år 2016 sett en tillväxt på 30% 

från föregående år (Svensson 2017). Livsmedelshandel kommer alltid att finnas i 

människors liv och att erbjuda det online är ett nödvändigt steg för företagens överlevnad. 

Bao, Bao och Sheng (2011) tar upp vikten av att det finns olika kvalitéer och priser på en 

marknad för att kunna tillgodose alla kunders behov. Enligt författarna har företag olika 

utseende och strategier när det kommer till både de fysiska såväl som de webbaserade 

butikerna. Författarna menar att det är något som ytterligare bidrar till vilka kunder 

företagen fångar upp och att differentiation mellan företag är nödvändig. Enligt Svensson 

(2017) har Sverige ett brett utbud av aktörer inom livsmedelsbranschen. År 2016 hade de 

två största företagen för livsmedel i Sverige, ICA och Coop, etablerat sig på marknaden 

för onlinehandel. Företagen erbjuder i onlinesammanhang både färdiga matkassar samt 

möjligheten att själv välja vilka varor kunden vill handla. Utöver de företag som har 

butiker både online och offline finns det aktörer som bara har butiker online. 
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Bao, Bao och Sheng (2011) menar att om fler aktörer finns på en marknad blir kundernas 

krav högre och valmöjligheterna större. Valmöjligheter inom livsmedelshandel ökar 

kraven på butikerna att anpassa sig och skapa miljöer som tilltalar kunder. De menar 

vidare att vanliga aspekter som kunder är måna om inom livsmedelsbranschen är 

varukvalitét, pris och tid. Enligt Urban, Sultan och Qualls (2000) finns det kunder som 

värdesätter aspekterna olika utifrån egna preferenser. Författarna menar att kunder 

tenderar att välja varor de känner trygghet till och är villiga att betala mer för varor om 

de känner tillit till företaget eller varumärket de köper från. Srinivasan, Anderson och 

Ponnavolu (2002) menar att kunder som handlar mat online tenderar att kunna betala ett 

högre pris än om de köpt varorna i en fysisk butik. Vidare skriver författarna att högre 

konkurrens bland aktörer på en marknad leder till att priset pressas och blir lägre för 

kunden. En bra variation mellan aktörerna på en marknad gällande pris och kvalitét 

gynnar både konsumenterna och företagen som verkar på marknaden.  

 Servicelandskap 

Bitner (1992) beskriver begreppet servicelandskap som den plats där kunden möter 

företaget. Det kan vara genom personal i en fysisk butik eller över telefon med personalen 

hos företaget. Det kan även vara som Koernig (2003) beskriver det, i ett virtuellt landskap. 

Alltså i en onlinemiljö där kunden interagerar med företaget genom en hemsida. Grönroos 

(2015) beskriver servicelandskapet som den arena, miljö och verktyg som formar 

plattformen där företaget möter kunden. Bitner (1992) menar att servicelandskapet både 

påverkar personal och konsument på ett medvetet sätt psykiskt och emotionellt. Då 

servicelandskapet kan leda till en fulländad upplevelse hos kunden anser författaren det 

viktigt att företagen tänker på det i utformandet av butiken. Författaren beskriver att 

livsmedelsbutiker är ett optimalt servicelandskap att utnyttja designen för att påverka 

konsumentens beteende. Lin (2004) påstår att ett korrekt utformande av servicelandskapet 

påverkar konsumentens humör, gör dem avslappnade och kan skapa en känsla av hunger. 

Allt det beroende på hur det utformas, olika utföranden av servicelandskapet ger olika 

effekt. Hultén (2014) lyfter fram att om kunden trivs och har en bra upplevelse av 

servicelandskapet är sannolikheten mycket större att kunden återvänder.  

 

Bitner (1992) menar att det är tre dimensioner som utgör det fysiska servicelandskapet. 

Den första dimensionen är omgivningsförhållanden och innefattar temperatur, ljus, ljud 

och lukt. Det är en generell regel att omgivningsförhållanden triggar alla människans fem 

sinnen. Den andra dimensionen är rummets layout och funktionaliteten som berör hur 
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butikernas inredning utförs och vilka tekniska system som används i butikerna. 

Författaren menar att egenskaperna i rummets layout är framträdande i servicelandskap 

där kunden måste göra mycket av arbetet själv och inte kan förlita sig på personalen. Sista 

dimensionen är tecken, symboler och artefakter, vilket kan vara företagets logotyp, 

skyltar som visar vilken riktning kunden bör gå och även skyltar som visar 

förhållningsregler och lagar. Författaren menar att skyltar och logotyper kan spela stor 

roll i varumärkets kommunikation till kunden.  

 

Koernig (2003) menar att uppkomsten av internet har omdefinierat det fysiska 

servicelandskapet och skapat begreppet virtuella servicelandskapet. Enligt Eroglu, 

Machleit & Davis (2001) startades den utvecklingen sent 1990-tal och tidigt 2000-tal. 

Koernig (2003) menar att det virtuella servicelandskapet har eliminerat behovet av att 

besöka en butik då kunderna kan skaffa sig all information de behöver via butikens 

hemsida och även göra inköp via den plattformen. Hopkins beskriver att det virtuella 

servicelandskapet fungerar precis som det traditionella servicelandskapet som Bitner 

(1992) myntade. Författarna menar att det virtuella servicelandskapet påverkar 

konsumenterna genom olika stimuli. Harris och Goode (2010) tillägger att det finns 

ytterligare faktorer att ta hänsyn till i onlinemiljön. Författarna tar upp att skapa 

förtroende hos konsumenten är en viktig faktor i det virtuella servicelandskapet. Vidare 

menar författarna att speciellt ljud och syn är viktiga stimuli att fokusera på i det virtuella 

servicelandskapet. 

3.2 Sinnesmarknadsföring ur ett livsmedelsperspektiv 

 Presentation av sinnesmarknadsföring 

Morgan (1992) beskriver marknadsföring som ett antal metoder och språk som skapar 

sociala relationer och en bild av det västerländska samhället. Det instämmer Hulten 

(2014) i men eftersom det postmoderna samhälle vi lever i nu har förändrats måste även 

metoderna, språket och nya begrepp användas. Det för att skildra bilden av dagens sociala 

relationer och  av dagens samhälle där marknadsföringen, konsumenterna, företagen och 

samhället idag är konstruerat på ett annorlunda sätt. På grund av det har Hultén (2014), 

som är en av de författare som är banbrytande inom området, utvecklat ett nytt koncept 

inom marknadsföringen. Sinnesmarknadsföring, vilket innebär att företag, genom 

stimulans av människans sinnen, skapar en reaktion hos mottagaren. Iannario, Manisera, 

Piccolo och Zuccolotto (2012) visar att sinnesmarknadsföring är något som blir mer och 
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mer välkänt inom marknadsföringsbranschen och något företagen allt mer strävar efter 

att arbeta med. Krishna (2012) beskriver sinnesmarknadsföring som att konsumentens 

sinnen blir triggade genom en stimulans som leder till en uppfattning av abstrakta begrepp 

hos produkten. Dessa abstrakta begrepp kan vara kvalité, elegans, innovation och 

modernitet och de skapas genom att konsumenten känner en doft, hör eller ser något. 

Hultén (2011) menar att när flera sinnen aktiveras hos kunden blir upplevelsen starkare. 

Detta kallas för en multisensorisk upplevelse och den kan äga rum när endast två sinnen 

triggas men blir starkare om fler sinnen aktiveras. Enligt Iannario, et al. (2012) är det 

viktigt att företagen inom livsmedelsbranschen utgår från att trigga sinnen i skapandet av 

produkten för att säkra en god kvalité. Genom det skapas även en god upplevelse hos 

kunden som kan genererar en god relation. Författarna skriver vidare att det är främst syn-

, känsel- och doftsinnet som aktiveras hos kunden när de handlar livsmedel. 

 Syn 

Hultén (2014) beskriver synsinnet som det sinne som är mest betydelsefullt hos 

människan då synen står för 70% av informationsinsamlandet av den dagliga tillvaron. 

Enligt Lindström (2010) anser konsumenter att synen är det viktigaste sinnet. Hultén 

(2014) menar att synsinnet är det sinne som anses vara bäst på att upptäcka förändringar 

i tillvaron och det vanligaste sinnet som används för att uppfatta en produkt. Vidare menar 

författaren att en strategi utifrån synsinnet är en av de bästa strategier ett företag kan 

använda sig av. Författaren citerar en koncernchef som menar att synsinnet är det 

viktigaste sinnet att stimulera hos kunden då köpbesluten baseras till 70-80% av vad 

kunden ser. Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) stärker det då de skriver att synsinnet 

är det mest framträdande sinnet hos människan. Författarna menar också att det är det 

sinne som vi människor förlitar oss mest på. Det leder till att personer kan se skillnader 

och kontraster som hjälper personen att se förändringar i till exempel förpackningar och 

butikslayout. Krishna (2012) menar att synsinnet är ett sinne som, till skillnad från till 

exempel känsel, kan uppfatta flera källor av information samtidigt. Författaren menar 

också att synen har en stor påverkan på hur människan uppfattar smak genom att när den 

ser en färg förväntar sig personen en viss smak. Vidare menar författaren att det därför är 

viktigt för livsmedelsföretagen att presentera sina varor på tilltalande sätt och som går i 

linje med konsumenternas förväntningar. Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) stämmer 

in med det då de menar att designen som sinnesuttryck inom marknadsföringens estetik 

blir alltmer viktigt inom marknadsföringen. Det kan sägas vara det ultimata uttrycket för 

individualisering för människor. Författarna påstår att det inte längre endast handlar om 
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produktens funktionalitet om ett varumärke ska anses attraktivt eller inte. Författarna 

menar att företag trycker alltmer på de mjuka värdena som emotionella och personliga 

behov hos kunden. Där har det estetiska utseendet en stor påverkan. Hultén (2014) 

stämmer in på det då han menar att det ofta är människors känsloliv som spelar en stor 

roll i vilket beslut en konsument tar i valet av en produkt. Då kan företag med hjälp av 

visuell stimuli aktivera känslor hos kunden som kommer stärka varumärket eller leda till 

ett köp.  

 

Hultén (2011) menar att företag kan använda sig av synsinnet för att påverka kunden i ett 

köpsbeslut. Det kan både vara genom utseende men även genom annonsering som väcker 

känslor. Krishna (2011) fortsätter på det och menar att placeringen av produkter kan vara 

avgörande för hur kunden kommer att uppfatta dessa. Raghubir och Valenzuela (2006) 

visar i sin forskning att om företagen placerar en produkt i mitten av en horisontell linje 

kommer människan att favorisera detta objekt. Då människan ser det som mer viktigt då 

det står i mitten. Människan bortser alltså från själva attributen hos produkten och 

fokuserar istället på placeringen av produkten. Vilket författarna visar i sin forskning då 

butiker ofta placerar de populära produkterna i mitten, de dyraste längst upp och de billiga 

alternativen längst ner på hyllan. Hultén (2014) menar att ofta är det helheten av 

produkten som är avgörande för kundens beslut. Det kunden uppfattar är helheten av 

produktens design, förpackning, namn, färg och placering snarare än atomistiskt, som 

menas att kunden ser ett inslag för sig. Krishna (2011) stämmer in på det och menar att 

fokuset måste ligga på helheten av dessa faktorer då det är det som kunden kommer bli 

mest påverkad av. 

 Hörsel 

Krishna (2011) menar att vi varje dag blir utsatta för ljud. Författaren menar att en stor 

del av det vi hör är från världens all marknadsföring. Författaren tar upp ett exempel som 

när vi går till matbutiken och ska handla mat, då kommer vi höra att det spelas 

reklamjinglar och andra reklamljud konstant i butiken. Hultén (2011) stämmer in på det 

och menar att redan som foster blir vi utsatta för ljud och sedan direkt efter födseln 

exponeras vi för ytterligare ljud. Författaren menar då moderns hjärta snarare än för 

kommersiella ljud. Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) menar att företag ofta använder 

ljud i sin marknadsföring för att stärka varumärket. Författarna menar att företag konstant 

ska använda sig av ljud i sin marknadsföring för att skapa ett starkt varumärke. Hultén 

stämmer in på detta då han menar att företag ska använda sig av jinglar och röster 
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kontinuerligt för att skapa ett igenkännande hos kunden. Författaren menar också att 

företagen ska använda sig av samma röst genomgående och länge i sin marknadsföring 

då det kommer leda till ett starkt varumärke. Enligt Hultén (2014) kan musik ge 

möjligheter för många kunder att uppleva känslor som kunden känt tidigare i sitt liv 

genom händelser som varit kopplat till musik. Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) tar 

upp ett exempel där Pepsi använde sig av en jingel under tidigt 1900-tal som blev så 

otroligt populär att den placerades i en miljon jukeboxar runt om i USA. Det skapade 

associationer hos kunderna när de upplevde musiken tillsammans med en händelse. Det 

ledde till att Pepsi stärkte sitt varumärke genom associationen till deras jingel.  

 

Gustafsson (2014) menar att musik i butiken påverkar människans sinnesupplevelser på 

olika sätt med olika musik. Det kan leda till ett visst beteende vid köpsituationen hos 

kunden, vilket ökar sannolikheten att kunden gör ett inköp. Vidare menar författaren att 

musiken kan påverka hur lång tid som kunden väljer att spenderar i butiken, vilket enligt 

forskning visar att inköpen hos kunden kan öka desto längre den stannar. Hultén, Broweus 

och Van Dijk (2011) håller med då författarna menar att ökad spenderad tid i butiken 

leder till att kunderna spenderar mer pengar. Författarna lyfter även fram att musik ökar 

kundernas känslomässiga respons till butiken och det påverkar kundens uppfattning över 

hur länge de har varit i butiken och gångavståndet i butiken. Krishna (2011) stämmer in 

på att musik även kan bidra till att kunderna inte upplever att väntetiden är så lång, vilket 

även kommer bidrar till en förbättrad upplevelse. Milliman (1982) fann i sin 

undersökning att olika typer av musik påverkade kunderna olika i livsmedelsbutiker. 

Långsam musik sänker kundens takt och därmed ökar också försäljningsvolymen. Hultén 

(2014) beskriver att musiken har en viktig roll i hur kunden upplever servicelandskapet. 

Då olika typer av ljud kan påverka kundens beteende och uppfattning av upplevelse. 

 Känsel 

Krishna (2011) beskriver känselsinnet som ett av de viktigaste sinnena för att människan 

ska ha ett innehållsrikt liv. Hultén (2014) instämmer i det då han skriver att känsel 

möjliggör för människan att uppleva en fysisk såväl som psykisk interaktion med en vara. 

Författaren beskriver sedan att när en individ känner på en vara överförs information till 

individen genom beröring. Författaren tar upp ett exempel när en individ klämmer på ett 

bröd för att känna om varan är färsk eller gammal. Krishna (2012) menar att känselsinnet 

är otroligt avgörande för uppfattandet av fasthet, form och textur på en vara. Både Krishna 

(2011) och Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) beskriver att det är genom känsel som 
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kunden skapar ett motsvarande tredimensionellt sinne. Där kunden alltså kan uppfatta 

dessa egenskaper hos varorna och skapa en tredimensionell uppfattning av varan. Hultén 

(2011) pekar på att forskning har visat att känsel även har en stor påverkan när det 

kommer till både den fysiska och psykiska interaktionen med varor som sedan leder till 

relationer. Författaren menar vidare att genom forskning har det framkommit att känsel 

tillsammans med syn är de två mest aktiva sinnena hos människan. Vidare menar 

författaren att känsel har en viktig roll i processen då konsumenten skaffar information 

om en vara. Trots det finns det brister i kunskapen om vilken roll känselsinnet har när 

konsumenter ska fatta beslut. Författaren menar att det är otillfredsställande att företag 

inte arbetar mer med detta då de arbetar för att kunden ska bli tillfredsställd med varan. 

Kunden blir oftast det genom att känna på varan.  Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) 

instämmer med det och menar att det är på tiden att känselsinnet uppmärksammas på 

allvar inom marknadsföringen.  

 

Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) menar att det är genom känselsinnet som vi 

människor skapar ett minne för hur olika varor ser ut och känns. Således kan människor 

minnas och återuppleva en känsla från en tidigare beröring vid ett annat tillfälle. 

Författarna menar att det är något företag borde använda och dra nytta av i sin 

marknadsföring då det, genom beröring, kan väcka positiva minnen hos konsumenten. 

Författarna påstår därmed att känselsinnet kan vara av stor vikt när konsumenten avgör 

kvaliteten på en produkt och hur kunden uppfattar produkten som helhet. Krishna (2011) 

menar att känselsinnets betydelse i val av varor märks främst inom bilbranschen, 

klädbranschen och livsmedelsbranschen. Där styr känseln till stor del i processen när en 

konsument ska välja en vara.  

 

Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) utvecklar känsel till att det inte bara har stor 

betydelse när det gäller val av varor utan även har en framträdande roll när konsumenter 

ska ta ett beslut om tjänster. Vidare menar författarna att oavsett om det är ett val av vilket 

livsmedel konsumenten vill köpa eller om det är val av leverantör och typ av tjänst kan 

känsel ha en stor påverkan i beslutsfattandet. Vidare menar författarna att en möjlighet 

till att beröra en vara skapar en känsla av ägarskap. Författaren påstår att beröring kan 

öka begäret hos konsumenten att vilja köpa varan i fråga än när konsumenten inte ges 

möjligheten att känna på produkten.  
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 Doft 

Hultén (2014) menar att luktsinnet är ett sinne som anses vara starkt förknippat med de 

emotionella likväl som de kognitiva relationerna hos en människa. Då det är bevisat 

genom forskning inom området att dofter, vare sig de är naturliga eller artificiella, 

påverkar människan på flera olika sätt. Påverkan sker också omedvetet då luktsinnet 

stimuleras av dofter i en omgivning och det skapar antingen en negativ eller positiv 

sinnesstämning hos människan. Det visar på doftens förmåga att bidra till 

sinnesupplevelser. Författaren skriver att det mest klassiska exemplet på det fenomenet 

är doften av nybakat bröd som omedvetet fångar människors uppmärksamhet och ofta 

leder till en positiv sinnesupplevelse. 

 

Krishna (2011) beskriver doftsinnet som ett otroligt detaljerat sinne som kan identifiera 

10.000 olika dofter, men där människan ofta kan ha svårt att nämna dessa vid namn. 

Vidare menar författaren att människans doftminne är starkt då människan kan komma 

ihåg en doft som tidigare upplevts även om det går många år innan samma doft upplevs 

igen. Det har även visats genom forskning att doftsinnet är det sinne som återkopplar 

starkast till minnen genom att känna en doft som även fanns vid tillfället då minnet 

skapades. Krishna, Lwin och Morrin (2010) menar att doftsinnet jämfört med andra 

sinnen är det sinne som är starkast över en lång tid. Författarna menar att det kan gå flera 

år utan att människan upplever just den doften men när den gör det kommer det minnet 

att finnas kvar och triggas genom just den doften. Engen och Ross (1973) har i en studie 

tagit fram att när en testperson ombedes göra ett dofttest och ett syntest visade det sig att 

doftminnet är signifikant starkare över tid än vad till exempel synminnet är. När 

testpersonerna fick lukta på en doft kunde 70% säga vad det var direkt efter att ha luktat 

på det. Efter ett års tid fick testpersonerna lukta på samma doft och då kunde hela 65% 

fortfarande svara rätt på doften. Hultén (2014) stämmer in på det då han skriver att dofter 

starkt kan påverka associationer och minnen som människor får. Doftminnet kan leda till 

att en människa genom att känna en specifik doft kan uppleva minnen från sin barndom. 

Människan kan även känna en doft som den känt under sin barndom och känna igen 

doften därifrån utan att ha kommit i kontakt med den under sitt liv. Doftsinnet anses därför 

spela en viktig roll i människors vardagsliv, inte i den aspekt som syn- och ljudsinnet 

spelar in i för en individs överlevnad. Doftsinnet är avgörande för att en människa ska 

kunna uppleva fysiska eller gastronomiska smaker. Då det har visat sig att 80% av 

människans upplevda smak grundar sig på doftsinnet. De människor som inte har något 
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eller skulle förlora sitt doftsinne lider i högre grad av depression och upplever 

vardagslivet som mer tråkigt.  

 

Hultén (2014) menar att det numera blir vanligare att företagen använder sig av doft i sin 

marknadsföring. Det används för att skapa doftupplevelser hos kunden för att väcka 

minnen från tidigare doftupplevelser och skapa goda associationer till varan. Denna 

strategi kan antingen användas för att uppmärksamma en produkt under en kortare tid i 

en kampanj eller kan den användas för att differentiera, positionera och stärka ett 

varumärke och produkt genom att kunden associerar den doften till just det varumärket 

eller produkten. Det har visats genom forskning att när företag har använt sig av en 

doftstrategi har det ofta påverkat försäljningen och även lönsamheten för produkten och 

företaget.  

 Smak 

Smak kan delas upp i två olika kategorier. Den ena kategorin är estetisk smak som 

refererar till exempelvis människors smak i stil, kläder och inredning av hus. Den andra 

kategorin av smak är den gastronomiska, som innefattar smaken av ätbara varor, till 

exempel livsmedel (Hultén 2014).  

 

Hultén (2011) menar att de smaksensationer som vi människor upplever har en stor 

betydelse i våra vardagsliv. Krishna (2011) menar också att det även har en påverkan på 

människans välbefinnande och fysiska överlevnad men det ger även upphov till social 

och emotionell tillfredsställelse. Hultén (2014) beskriver att den gastronomiska smaken 

utvecklas genom ett samspel med framförallt två andra sinnen, vilket är doft- och 

känselsinnet. Då en person äter till exempel ett äpple kommer äpplet kännas på tungan 

och även kommer en doft att uppfattas av näsan. Smaksinnet har alltså ett samspel med 

dessa sinnen för att förstärka upplevelsen. Enligt Krishna (2011) varierar smaken hos 

varje person och en smak kan ha såväl en positiv valens som en negativ valens. Den 

positiva valensen innebär hur attraherande en smak är för individen och den negativa 

valensen innebär hur frånstötande en individ anser att smaken är. Uppfattad smak varierar 

alltså från individ till individ och dessa termer används för att karaktärisera de emotioner 

och känslor en individ får utifrån hur dessa upplever att smaken är positiv eller negativ.  

 

Hultén (2014) menar att smaksinnet anses vara det starkaste sinnet och som ofta kommer 

till uttryck i vardagslivet. Det anses även att varje persons humör och sinnesstämning 
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påverkas av hur den fysiska smaken upplevs när personen äter och det behov som finns 

för stunden. Ett lagomt intag av mat och dryck kan minska stress och öka välbefinnandet 

men ett för stort intag av dryck kan leda till minskat välbefinnande. Krishna (2011) har 

visat på att skillnaden mellan upplevd och ihågkommen glädje har en stor betydelse i 

konsumentens beslutsfattande och är därför viktigt i dagens marknadsföring. Författaren 

menar att om kunden associerar glädje till produkten stärks varumärket. Hultén, Broweus 

och Van Dijk (2011) instämmer när de skriver att smaksinnet kan stärka varumärket och 

därmed bidra till en starkare identitet. Hultén (2014) menar att de flesta konsumenter 

vänder sig till långtidsminnet när de står i butiken och ska inhandla livsmedel eller när de 

ska välja en maträtt vid ett restaurangbesök. Det beror enligt författaren på att människan 

inte har tillgång till den senaste smakupplevelsen av produkten och måste därför basera 

det dagliga beslutet på de minnesbilder som finns sedan tidigare om just den produkten. 

Författaren menar därmed att det är viktigt att kunden ska få uppleva smaken av en 

produkt då det leder till att kunden kan skapa minnesbilder av produkten till nästa gång 

kunden står och väljer mellan olika produkter. 

3.3 Teorins roll & betydelse 

Teorikapitlet har vi byggt upp efter två kategorier, ”handelskanaler för livsmedel” samt 

”sinnesmarknadsföring ur ett livsmedelsperspektiv”. I varje kategori finns det delar som 

använts för djupare analys men även delar som finns med som stöd för studien. Den 

stödjande teorin har till uppgift att ge en tydligare bild av vår studies alla delar. Från 

”handelskanaler för livsmedel” är det främst avsnittet ”omnikanaler” som använts i 

analysen. När det gäller ”sinnesmarknadsföringen ur ett livsmedelsperspektiv” har vi 

främst använt oss av avsnittet ”syn” i analysen. Det har dock förekommit inslag av övriga 

sinnen i analysen. Presentation av sinnesmarknadsföring och en stor del av texten i 

”sinnesmarknadsföring ur ett livsmedelsperspektiv” är där för att skapa en förståelse 

kring fenomenet. Att det har en stor del i teorin ser vi som nödvändigt då vårt syfte kretsar 

kring sinnesmarknadsföring. Avsnittet om ”butik- vs onlinehandel” och 

”servicelandskap” har betydelse i att förklara skillnader och möjligheter för både kunder 

och företag och hur de skiljer sig åt mellan handel online och i fysiska butiker. Medan 

avsnittet om livsmedel finns för att ge en bild om hur livsmedelshandeln fungerar och ser 

ut på den svenska marknaden.  
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4 Empirisk & teoretisk analys 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från intervjuerna 

tillsammans med den teoretiska referensramen som vi sedan analyserar. Strukturen i 

kapitlet är format utefter empirin vilket har lett till tre huvudrubriker: 4.1 Integration & 

risk, 4.2 Det virtuella landskapets huvudfaktorer och sist 4.3 Sinnenas betydelse. 

 

Vi har valt att bygga upp strukturen i detta kapitel så att vi blandar empiriskt material med 

teoretiska analyser. Det gör vi för att slippa onödiga upprepningar och ge en överskådlig 

och intressant läsning. Vi har av samma anledning valt att delvis frigöra oss från den 

teoretiska referensramen och använder oss mer av ett induktivt angreppssätt. Med det 

menar vi att vi har utgått från det respondenterna diskuterade fram i intervjuerna i 

utformandet av strukturen och även huvudrubrikerna. Vi har valt att strukturera kapitlet 

enligt följande: 

 

4.1 Integration & risk redogör för hur användandet av omnikanaler kan minska den 

upplevda risken konsumenter upplever i det virtuella landskapet.  

 

4.2 Det virtuella servicelandskapets huvudfaktorer redogör för de viktigaste 

faktorerna, sett utifrån kundens perspektiv, i den virtuella plattformen. 

 

4.3 Sinnenas betydelse belyser hur viktigt det är med sinnesstimuli inom handel och 

redogör för hur livsmedelsföretagen kan använda sig av olika strategier för att 

kompensera de uteblivna sinnena inom onlinehandeln. 

 

Respondenterna i vår studie arbetar inom livsmedelsbranschen och det innebär att alla 

uttalanden som de gjort är implementerbart på livsmedelsföretag. Vi gör således inga 

återupprepningar med hänvisningar till livsmedelsbranschen. Den empiriska data som 

samlats in via intervjuer skildrar deras egna erfarenheter och tankar. Här nedan 

presenteras våra respondenter återigen enligt följande: 

 

● Joakim Fors, Driftchef, Coop Nord. 

● Patrik Högmark, Affärsområdeschef Stormarknad, Coop Nord. 

● Leif Johnsson, Butikschef, Coop Kalmar. 
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● Johan Herdeby, Butiks/Marknadschef, Ica Maxi Växjö. 

● Anders Wedin, Butikschef, Ica Maxi Kalmar. 

● Valida Bajraktarevic, Ansvarig över onlinehandel, Ica Maxi Kalmar. 

● Lina Wikman, Marknadsansvarig, Ica Online. 
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4.1 Integration & risk 

 Kunders upplevda risk 

Bajraktarevic tar upp vikten av att kunder som köper livsmedel online behöver känna sig 

trygga för att genomföra sina köp. Hon menar att kundernas upplevda risk är ett hinder 

för onlinehandeln av livsmedel och att det är nödvändigt att minska riskerna för att främja 

den. Vi finner att hennes tankar relaterar till Herhousen, et al. (2015) som tar upp vikten 

av att kunden behöver känna låg risk vid köp online. Fors går in på att kunder online 

agerar utefter att vilja känna sig trygga med de varor de väljer. Han menar att kunder har 

en tendens att välja säkra alternativ framför de alternativ de upplever som mer osäkra. 

Han beskriver vidare att kunder online agerar utefter vana och säkerhet mer än de gör i 

en fysisk butik. Fors exemplifierar genom att kunder väljer varumärken de redan vet 

fungerar och matvaror de redan smakat vid köp online. Fors tankar överensstämmer med 

Urban, Sultan och Qualls (2000) som tar upp att konsumenter online vänder sig till varor 

och varumärken de känner till och litar på för att minimera risk. Wikman säger att kunder 

ofta vet vilka produkter och varumärken de vill ha och det är dem produkterna kunderna 

väljer online. Det är något vi finner koppling till hos Campbell och Goodstein (2001) som 

säger att konsumenter tenderar att vända sig till varumärken de känner till i köp online 

för att öka känslan av säkerhet. Fors menar att det är i fysiska butiker, där kunder plockar 

sina egna varor, som de har större tendens att ta varumärken och produkter de tidigare 

inte använt sig av. 

 

Bajraktarevic säger att hon dagligen ser att varor som kött och grönsaker är 

underrepresenterade i kundernas matkassar online. Hon tror att det beror på att kunder 

har olika preferenser angående sådana varor och att det skapar en risk då kunderna inte 

väljer de specifika varorna själv vid onlinehandel. Det tror hon leder till att kunder 

undviker de typerna av varor. Bajraktarevic säger vidare att hon tror preferenser har större 

påverkan i livsmedelsbranschen än i andra branscher. Hon tror det beror på att det i 

livsmedelshandeln handlar om varor som till stor del måste konsumeras inom en snar 

framtid. Det menar hon skapar stor vikt i hur produkterna ser ut vid köptillfället. Det 

stämmer överens med vad Hultén (2014) menar, att livsmedel är en produkt som kunden 

konsumerar under en kort tid. Hon tar upp exempel att kunder vill ha frukter olika mogna 

och menar  att det ställer till problem för kunder. Wikman säger att kunder även har olika 

preferenser gällande vikt och storlek på produkter. Hon menar att några kunder vill ha 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000551#bb0025
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stora apelsiner och andra mindre. Andra kunder vill ha ett visst antal köttbitar i en 

förpackning av 1 kg kött. Deras tankar går i linje med Hultén (2014) och Krishna (2011) 

då de menar att känselsinnet är otroligt viktigt vid uppfattandet av texturen, fastheten och 

formen på en vara. Både Bajraktarevic och Wikman menar att det är något som saknas 

online och leder därför till problem för kunder. 

 

Enligt Johansson kan kunden känna sig mindre säker när det kommer till livsmedelsköp 

online gentemot i butik. Han säger att kunden kan känna sig osäker över de personer som 

plockar ihop varorna som beställts online. Han lyfter fram att kunder kan känna viss skuld 

eller en vilja att dölja produkter, som enligt normen inte är lika accepterade som andra 

varor. Som exempel tror han vissa kunder inte vill att personalen som plockar varorna ska 

se att kunden inte köper svenskt kött, utan utländskt. Fors tar upp att om konsumenten 

litar på butikspersonalen, som plockar varorna, ökar chansen till fler livsmedelsköp 

online. Johansson säger att relationen till en viss varumärkeskedja spelar in i kundens 

beslut om de vill handla online. Vi ser återigen kopplingar till Campbell och Goodstein 

(2001) som säger att  kundernas relation till en kedjas varumärke har betydelse i deras 

köpbeslut. 

 Minskad risk med omnikanaler 

Bajraktarevic tar upp att användandet av omnikanaler skapar en trygghet och minskar den 

upplevda problematiken och risken en kund kan känna vid köp online. Hon lyfter fram 

att det finns möjlighet för kunden att kommentera sina köp online, vilket hon ser som en 

stor fördel för kunden. Hon berättar att företag har utformat kommentarsfunktionen på 

olika sätt. Några aktörer använder funktionen på så sätt att konsumenter bara kan 

kommentera hela köpet. Andra ger möjligheten att gå in på varje vara i varukorgen och 

kommentera där. Hon säger att det är ett bra utformat koncept för kunder att kunna 

påverka de varor kunden har speciella preferenser kring eller känner sig osäker på. Hon 

tar upp ett exempel där en kund brukar kommentera att han vill ha gröna bananer då han 

vill att de ska hålla länge. Hon berättar att funktionen gjort denna kunden nöjd och hon 

tror det leder till större behag för kunder överlag. Hennes tankar om kundens behag kan 

vi se en parallell till Montoya-Weiss, Voss och Grewal (2003) som skriver att kundens 

upplevda kvalitét och känsla av minskad risk bidrar till en bättre kundupplevelse. Hennes 

tankar går även in i vad Herhousen, et al. (2015)  menar, att användandet av omnikanaler 

vid onlinebeställningar minskar kundens upplevda risk.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000551#bb0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996810000551#bb0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435914000979#bib0185
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Wedin tar upp vikten av att kanalerna, genomgående i ett företaget, är integrerade. Han 

säger att det gör det enkelt för kunderna att navigera och få hjälp vid eventuella problem 

de stöter på i sin köpprocess. Bajraktarevic går in på vikten av att företag har 

kontaktuppgifter enkelt tillgängliga online. Hon tar upp att kunder ibland känner att det 

är svårt att komma i kontakt med ansvarig butik om det har uppstått komplikationer i en 

order. Hon ser det som en fördel att det, vid livsmedelsköp online, finns nummer och e-

post på hemsidan till direktansvarig i den butik kunden handlar. Vi kan se likheter med 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) som skriver att användandet av omnikanaler är 

viktigt för ett företag. 

 Integrera kanaler 

Wedin tar upp att det finns lösningar för att integrera företags olika kanaler och han 

tillägger att det är viktigt att integrera kanalerna med varandra. Han säger att företag 

förenklar för både kunden och sig själva genom integrationen. Även Johansson säger att 

han ser fördelar med att integrera kanalerna hos ett företag, både gällande 

livsmedelsbranschen och branscher i övrigt. Wikman tycker att det är helt nödvändigt för 

företagets strategier och överlevnad. Vi ser kopplingar till Herhousen, et al. (2015) som 

menar att integrationen av företagets kanaler är en stor fördel.  

 

Wedin lyfter fram att kunder som har medlemskort har en fördel när de handlar online. 

Han berättar att när kunden handlar online fungerar det så att de varor kunden handlat 

mest av i fysisk butik via sitt medlemskort, är de varor som kommer upp som förslag 

online. Han berättar att det gör köpprocessen enklare för kunden. Wedin och Johansson 

säger vidare att det är viktigt att ge samma kundupplevelse över såväl de fysiska som de 

virtuella kanalerna. Wedin lyfter fram att de rabatter kunden har på sitt medlemskort går 

att använda både online och i fysiska butiker. Han säger att företag vill kunna erbjuda 

sina kunder en så lik köpprocess som möjligt över alla kanaler. Tankarna är något vi 

finner likheter med hos Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013). De tar upp att syftet med 

omnikanaler är att sätta kunden i fokus genom användning av den nya teknologin. Genom 

det skapas en likvärdig kundupplevelse oberoende av vilken kanal en kund använder.  

 

Wikman och Herdeby tycker även att integrationen på plattformen är av stor vikt för en 

snabb kundupplevelse. De anser att företag med fördel kan använda sig av tips på 

livsmedel som passar ihop med andra när en kund väljer en viss produkt. Herdeby 

förklarar med exemplet att kunden klickar på en lax och då får upp potatis och citron som 
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rekommendationer på vanliga tillbehör. Han påpekar att det på så sätt förenklar kundens 

köpresa. Både Wikman och Bajraktarevic resonerar kring om företagen bör erbjuda 

produkter som passar till en annan vara eller om de ska erbjuda olika versioner av den 

specifika varan. De kommer båda fram till att det är störst fördel att erbjuda komplement 

till varorna. Bajraktarevic förklarar sina tankar med att kunderna redan är vana och vet 

vilka varor de tycker om när det kommer till huvudingredienser i en maträtt. Wikman tar 

upp att kunder idag är prismedvetna och har stor vana i att välja den produkt som är 

billigast sett till liknande kvalitét. Hon säger vidare att många kunder tar hänsyn till var 

en produkt är producerad i kombination med priset och att en vanligt efterfrågad produkt 

är närproducerad och billig. Vi kan se kopplingar i hennes tankar till Bao, Bao och Sheng 

(2011) som tar upp att pris och kvalité är viktiga faktorer i kundernas val. 

 

Wikman resonerar kring att målet med integrationen av handelskanalerna är att skapa en 

enkel resa för kunden. Fors menar att genom integration är det möjligt att skapa en bättre 

kundupplevelse. En lösning som Fors tar upp är att göra det möjligt att lägga in recept i 

onlineshoppen där kunderna kan få förslag på rätter att tillaga. Han förklarar att om 

kunden finner ett recept och klickar på det, alternativt på enstaka produkter i receptet, så 

flyttas dem till varukorgen. Varorna förs då ner direkt i varukorgen utan att kunden 

behöver skriva in alla separat. Även Herdeby och Johansson tycker att det är ett potentiellt 

utvecklingsområde att arbeta med och en lösning hade skapat stora fördelar. Wedin tar 

upp att det är en bra idé, men tillägger att mycket i dagens läge hänger på hur bra och 

utvecklad hemsidan för onlineshoppingen är. Han menar att när det finns en utvecklad 

hemsidelösning kan arbetet med sådana integrationer ske. Han säger även att företag kan 

koppla ihop hela receptbanken med onlinehandeln. På så sätt kan kunden leta bland alla 

företagets recept och smidigt klicka hem dem i en beställning. Vi kan se likheter i deras 

tankar med Frazer och Stiehler (2014) som säger att det är av stor vikt att företag 

integrerar sina kanaler. 

 Pris 

Wedin tar upp vikten av att kanalerna i företaget är integrerade. Han trycker även på att 

det prismässigt är en fördel om livsmedelsföretagen kan skylta med samma pris i alla sina 

kanaler. Johansson lyfter fram att han tror att priset har betydelse hos de kunder som 

handlar mat online. Han menar att det är en fördel om samma pris kan hållas på varorna 

online som i de fysiska butikerna. Wikman säger att hon inte ser ett extra prispåslag online 

som ett hinder för kunderna utan att det är just enkelheten och att det går snabbt som har 
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betydelse. Vi kan se likheter med Bao, Bao och Sheng (2011) som säger att tid är en viktig 

faktor vid livsmedelshandel. Men författarna menar även att priset har betydelse, vilket 

är något som stämmer med det Wedin och Johansson säger men strider mot vad Wikman 

säger. 

 

Wedin säger att det i nuläget finns en svårighet med onlinehandeln av livsmedel för 

företagen. Han säger att det är svårt att nå positiva resultat inom onlinehandeln. Fors säger 

att eftersom onlinehandeln kräver extra arbete av butikerna, kostar det även mer. I de 

fysiska butikerna plockar kunderna sin egen mat och står även för hemkörningen. Online 

är det alltid butikerna som får plocka maten och i vissa fall även utföra hemleveransen. 

Wedin tar upp att olika livsmedelsföretag har olika strategier när det kommer till pris. 

Han säger att det finns de som håller samma pris på sina varor online och i fysisk butik. 

De företagen har då en högre utkörningsavgift eller en avgift för att plocka ihop varorna. 

Han menar vidare att vissa butiker använder sig av ett prispåslag på själva varorna och då 

har en låg eller obefintlig utkörningsavgift.  

4.2 Det virtuella servicelandskapets huvudfaktorer 

 Enkelhet viktigast online 

Högmark tar upp att det är viktigt med sinnen både vid onlinehandel och i fysisk butik 

när det kommer till livsmedel. Han menar att det även finns andra faktorer som är viktiga. 

Vid livsmedelshandel online lyfter han fram att många kunder är ute efter snabba 

lösningar. Fors tror att kunder som handlar online gör det på grund av enkelheten. Wedin 

säger att onlinehandeln som möjlighet har växt fram tack vare teknologisk utveckling. 

Men att skälet till dess betydelse är att kunder vill ha så enkla lösningar som möjligt. 

Deras tankar är något vi finner stöd i hos Flavián, Gurrea och Orús (2016) som skriver att 

tiden är en viktig faktor när det gäller valet att handla online.  

 

Herdeby säger att det är många kunder som använder onlinehandeln för att spara tid. Även 

Wikman säger att hon tror den tidsbesparande aspekten är viktig när det gäller 

livsmedelshandel online. Dessa resonemang stämmer även överens med vad Bao, Bao 

och Sheng (2011) tar upp, att tiden är en av de aspekter som konsumenter tar stor hänsyn 

till vid handling online. Bajraktarevic resonerar kring tiden som en faktor och menar att 

det finns anledningar till varför den, enligt henne, är viktigast online. Hon menar att 

dagens konsumenter har allt mindre tid, där båda föräldrarna i ett hushåll ofta har 
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heltidsarbete. Hon menar vidare att förr hade en större del av hushållen ena parten hemma 

och hade därför mer tid till hemmet och matlagningen. Därav tror hon att det idag finns 

mindre tid till hemmet än det fanns förr i tiden. Wikman säger att hon tror människor vill 

lägga mer tid på sina intressen än det människor anser som sysslor eller måsten. Hon 

menar att människor som inte har matlagning som ett intresse, vill få det överstökat så 

fort som möjligt. Även Bajraktarevic säger att även om avsaknaden av sinnen har stor 

betydelse online, är det tiden som är det viktiga. Hon säger att kunder kan tänka sig att 

avstå från den sensoriska upplevelsen för att istället spara tid. Wedin säger att de kunder 

som handlar online ofta handlar mat i de fysiska butikerna för att komplettera sina inköp. 

Han menar att kunden då kan tillgodose behovet av sinnen de gånger kunden besöker 

dem. Bajraktarevic säger att kunden kan besöka de vanliga butikerna om de verkligen 

känner osäkerhet eller liknande. Hon tar även upp att hon ser att många kunder väljer bort 

varor de kan behöva sinnen för att välja och därför inte handlar dem online utan i en fysisk 

butik. Wedin säger att det är svårt att veta om kunden kompletterar de varor kunden inte 

handlar online hos samma företag. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2009) tar upp att online 

och offline handel kompletterar och är beroende av varandra. Vi kan därmed se 

kopplingar till respondenternas tankar om online- och butikshandeln och behovet av 

komplettering. 

 Onlineplattformen betydelse 

Wedin förespråkar att plattformen online ska vara så enkel som möjligt. Han menar att 

desto enklare en handelsplats är uppbyggd, desto enklare blir den att hantera för kunden. 

Wikman tar upp att det är viktigt att webshoppen är uppbyggd på ett sätt som gör den lätt 

att manövrera . Hon tar upp fördelen med att kunna använda länkar för att kunden enkelt 

ska komma till de önskade produkterna. Hon tar upp ett exempel, om ett 

livsmedelsföretag har en annons online ska kunden kunna klicka på bannern och komma 

till de produkterna. Vi kan se likheter med Piotrowicz och Cuthbertson (2014) som skriver 

att teknisk utveckling har skapat plattformar som gör det enklare för kunden. 

  

Wedin säger att kunderna har lite tid och ofta väljer att handla online för att det ska gå 

snabbare. Då behövs det en plattform som fungerar utan problem för att underlätta för 

kunden. Hans tankar ser vi likheter i med Flavián, Gurrea och Orús (2016) som menar att 

tiden är en viktig faktor till att kunder handlar online. Bajraktarevic säger att när det varit 

tekniska problem med onlinebutiken brukar det snabbt skapa en irritation bland kunderna. 

Wikman har märkt att problem med butiken online skapar en större negativ effekt än om 
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något går fel i den fysiska butiken. Hon menar även att när det handlar om en 

onlineplattform finns det mer som kan gå fel just via tekniska aspekter än i fysiska butiker. 

Hon beskriver vidare att kunder som får problem online tenderar att lämna mer kritiska 

kommentarer på andra internetbaserade plattformar.  

 

Wedin pratar om hur viktigt det är att företagets image genomsyrar både kanalerna online 

och fysiskt. Han talar om att färgteman och typsnitt ska vara samma såväl i onlinebutiken 

som i den fysiska butiken och i annonser. Han säger att det gör att kunderna känner igen 

sig enklare och även får känslan av samhörighet mellan plattformarna. Johansson tar upp 

att det är viktigt att samma erbjudanden finns tillgängliga både online och i fysisk butik 

för att kundernas val av handelskanal inte ska få konsekvenser. Wedin tar upp att det är 

viktigt om livsmedelsföretag har rabatterbjudanden att de kommer upp först på hemsidan 

så att kunden inte missar dem. Han säger att det både skapar fördelar för företaget genom 

försäljning och för kunden genom rabatter. Vi kan se kopplingar till Frazer och Stiehler 

(2014) som säger att det är viktigt att shoppingupplevelsen är densamma i alla företagets 

kanaler. 

 Virtuellt- & traditionellt servicelandskap i livsmedelsbranschen 

Johansson säger att det är viktigt hur en livsmedelsbutik är uppbyggd, både de fysiska 

och de virtuella butikerna. Wedin tar upp att det i en fysisk butik går att använda sig av 

många faktorer för att påverka kunden, medan det är svårare online. Han tar upp att 

livsmedelsföretagen brukar strukturera sina butiker utefter hur de vill att kunderna ska gå. 

Enligt Bitner (1992) är det av stor vikt hur en butik är uppbyggd, både online och fysiskt. 

Författaren menar att uppbyggnaden påverkar kunderna både psykiskt och emotionellt. 

Johansson säger att företagen placerar sina hyllor och varor utefter vad de vill att 

kunderna ska köpa. Fors förklarar att livsmedelsföretag i fysiska butiker placerar varorna 

i hyllorna efter deras pris och vilka varor butikerna vill sälja. Herdeby menar att det i 

onlinemiljö är svårare för företagen att påverka kunden vilka varor de undermedvetet ska 

välja. Wedin tar upp att en lösning företagen använder online är att visa erbjudanden på 

första sidan på varor de har rabatt på och vill sälja. Vi kan dra kopplingar till Hultén 

(2014) som menar att placeringen av varor har stor betydelse gällande vilka varor kunder 

väljer. 

 

Bajraktarevic säger att de i butiker använder sig av olika ljussättningar för att lägga fokus 

på olika varor eller styra kunderna. Hon menar att det bli svårare att göra online. Där 
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måste istället hela plattformen vara bra upplyst och kännas välkomnande. Fors säger att 

företag kan använda sig av menyerna för att styra kunderna online. Han menar att 

kategorierna kan placeras långt upp i en meny för att skapa större dragning till den 

kategorin. Vidare säger han att varukategorier kan bakas ihop under olika 

samlingskategorier för att styra kunden. Bajraktarevic säger att i de fysiska butikerna är 

det enklare att skapa starka kundupplevelser då företag kan använda sig av sinnen på ett 

mer komplext sätt än online. Vilket går i linje med Bitner (1992) som menar att 

plattformar kan påverka en kund på olika sätt genom olika utföranden. 

 

Johansson säger att förtroendet är viktigare i det virtuella servicelandskapet än i de fysiska 

butikerna. Enligt Johansson är kunder mer osäkra kring onlinehandeln och därför är 

förtroendet av större vikt online. Wedin säger att osäkerheten hos kunder angående 

onlinehandeln bygger på att det är ett nytt koncept. Vi kan se likheter i deras resonemang 

med Harris och Goode (2010) som menar att förtroende är viktigare online än offline. 

4.3 Sinnenas betydelse 

 Avsaknaden försvårar livsmedelshandeln 

Wedin menar att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt bra arbete gällande hemsidorna 

för att visa upp matvarorna på bästa sätt. Högmark tar upp att sinnen är viktiga både i de 

fysiska butikerna men även online. Han menar att avsaknaden av sensoriska stimuli 

online medför problem för kunden vid inköpen av livsmedel. Han säger att det är svårt 

för kunder att veta vilka produkter de får samt hur de ser ut. Fors håller med att sinnen är 

viktigt i de fysiska butikerna. Han säger dock att när det kommer till onlinehandel är 

sinnen och dess påverkan sekundär. Online ligger stort fokus på att det ska vara snabbt 

och enkelt. Flera respondenter framhåller att vikten ligger på enkelhet och tidsbesparing. 

Vi finner både motstridigheter och kopplingar till Hultén (2014) som säger att avsaknaden 

av sinnen online påverkar handel och kunders uppfattning av produkter. Johnsson tar upp 

att kunderna har ett behov av att kunna se och känna på produkter de köper. Kunden vill 

kunna se hur en produkt ser ut och dess specifika attribut. Han säger vidare att han tror 

synen är det sinne som har mest påverkan på en kunds köpbeslut. Det går i linje med 

Hulten (2011) som menar att synen kan användas för att påverka kundens köpbeslut. 

Wedin säger att man behöver finna lösningar för att kompensera för avsaknaden av sinnen 

online. 
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 Bild  

Högmark tar upp att bilder på produkter är ett effektivt sätt för företag att använda sig av 

synen online. Han säger att bilder är det enklaste sättet för kunder att skapa sig en 

uppfattning om en vara. Herdeby tar upp att det finns många fördelar med att använda 

bilder i onlinehandeln. Han säger att det främst förenklar för kunden att visualisera en 

produkt. Hultén (2014) menar att synen är det viktigaste sinnet för att uppfatta varor. Fors 

säger att bilder kan hjälpa en kund förstå en produkts attribut enklare. Han funderar vidare 

på hur livsmedelsföretag på bästa sätt kan använda sig av bilder gällande livsmedel. 

Tankarna kretsar kring bättre bilder på de produkter som finns i onlinebutikerna. 

Johansson tar även han upp bilder som ett effektivt sätt att nå kunder online. Han är dock 

inne på att livsmedelsföretag kan använda sig av mer generella bilder som komplement 

till de vanliga produktbilderna. Han tar upp exempel som bilder över 

grönsaksavdelningen för att skapa en helhetskänsla. Vidare tror han att bilder på 

personalen i butiken är en fördel att ha med online. Han tror det skapar en känsla av närhet 

och trygghet bland konsumenterna gentemot de anställda och företaget. Vi kan se en 

koppling till Rosa (2012) som tar upp att kundernas koppling till personalen i butikerna 

blir allt viktigare. 

 

Herdeby tar upp att livsmedelsföretag kan använda sig av bilder även på färdiga 

produkter, till exempel en färdig maträtt vid ett recept, för att få konsumenter köpsugna. 

Han menar även att de kan använda sig av bilder för att ge inspiration. Wedin säger att 

bilder på färdiga maträtter kan hjälpa en kund visualisera vad ens produkter kan bli och 

därmed kan bidra till ökad försäljning. Wikman tar upp att många livsmedelshandlare i 

Europa använder sig utav bilder på färdiga köttbitar bland produkterna. Hon tror det kan 

vara bra för att kunden får en upplevelse kring hur köttet smakar. Hon tror själv dock att 

det inte är en bra idé då hon vill framhäva själva råvaran såsom kunden får den. Hon har 

själv erfarenhet att just kött är svårt att förmedla ut till kunden. Bilderna behöver ofta 

fotograferas om för kunder gillar inte om det finns lite blod eller fett på köttbiten. Vi kan 

se likheter i både Wikmans och Wedins tankar med Krishna (2011) som säger att synen 

har en stor påverkan för hur kunden uppfattar en smak.   

 Video  

Johansson tar upp att livsmedelsföretag även kan ha videos på plattformen online. Han 

menar att det kan skapa en ännu djupare känsla hos konsumenterna än vad bilder gör. Det 

stämmer överens med vad Hultén (2014) menar, att synen i allmänhet är en otroligt viktig 
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del i kundernas upplevelse av servicelandskapet. Johansson tror att ett 

användningsområde är att ha videos i onlinebutiken som visar den fysiska butiken. 

Högmark tar upp att livsmedelsföretag kan använda drönare eller liknande och filma 

ovanför en avdelning. Han förklarar att då kan kameran svepa över avdelningen för att 

skapa en lätt känsla. Han tror att det kan väcka en extra fräschör att göra det över en sådan 

avdelning som frukt och grönt då den även är färgrik, vilket bidrar positivt till filmen. 

Krishna (2012) menar också att det är viktigt att presentera företagets produkter på ett 

tilltalande sätt för kunden. Johansson säger att livsmedelsföretag kan använda sig av 

video för många ändamål. Han tar återigen upp ett exempel där filmer på personalen i 

dess dagliga arbete kan minska distanseringen mellan personal och kund. Han menar även 

att filmer på korta presentationer av personalen kan minska distansen ytterligare. Vi kan 

se kopplingar till hans tankar i Herhousen, et al. (2015). De säger att personalen blir allt 

viktigare när det kommer till handel. 

 

Högmark tar upp det faktum att livsmedelsföretag kan använda sig av videofilmer för att 

kompensera för bristen av sinnen online. Han tror att kunder hade fått en bättre 

uppfattning av en maträtt om den visas på video gentemot endast färdig på bild. Herdeby 

har samma tankar som Högmark, men lyfter även fram att en video kan väcka 

associationer till smaksinnet. Deras tankar stämmer överens med Hultén (2014) som 

skriver att smaksinnet och doftsinnet skapar minnen som sedan kan bli triggade av 

sinnesstimuli. Wedin menar att genom att se på videos av hur en maträtt tillagas bidrar 

det till att väcka både smak och doftsinnet hos kunden. Han menar att om kunden ser en 

video och känner igen ingredienserna, och i kombination med det ser en gryta puttra, kan 

det trigga doftminnet hos kunden. Han menar att doft är något kunden bär med sig. Han 

menar även att smaksinnet påverkas, både för estetiken men även genom ingredienserna 

kan kunden få en uppfattning om smaken, alternativt om kunden har ätit den specifika 

rätten tidigare. Vi kan se likheter i Wedins svar till Engens och Ross (1973) forskning 

som visade att doftsinnet är det sinne som har längst minne. Hultén (2014) tar också upp 

att doftsinnet är det sinne som människor kommer ihåg längst över tid. Författaren menar 

även att doftsinnet är människans mest emotionella sinne och att en doft kan trigga många 

känslor. Högmark tar upp att inspiration kan skapas genom att använda sig av videos på 

plattformarna online. Han tror det kan vara ett bra alternativ med video för kunder som 

handlar online, men som inte alltid vet exakt vilka varor de vill ha. Han säger att kunden 
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kan, genom synen, ta in om en maträtt ser eller antas vara god utefter ingredienserna. 

Därefter kan kunden enklare välja varor då de kan ta de varor som finns i receptet. 

 Hörsel  

Bajraktarevic säger att hörsel är det sinne, förutom syn, företag kan använda sig av online. 

Hon menar att företagen online går miste om sorl och de övriga ljud som finns i en fysisk 

butik. Hon tror det går att använda sig av ljud för att skapa associationer till produkter på 

samma sätt som det kan göras med hjälp av synen. Johansson menar att livsmedelsföretag 

kan använda ljud till vissa produkter. Han tar upp ett exempel med att ha prasslandet av 

chipspåsar när kunden trycker på en chipspåse i onlinehandeln. Wikman säger att ett 

alltför återkommande ljud eller ljud som har för hög volym kan bli ett störningsmoment 

i köpresan. Wedin säger att livsmedelsföretag kan ha ljud över hela avdelningar som 

skapar positiva associationer. Han säger även att det kan finnas ljud av vågor eller 

liknande vid avdelningen för fisk i onlinebutiken. Han säger att kunder då kan väckas av 

en positiv känsla och att det ökar chansen till ett köp. Wedins tankar om ljud i butikerna 

stämmer överens med Gustafsson (2014) som skriver att ljud i butiksmiljö påverkar 

kunders upplevelser. 

 Beskrivande text  

Fors tar upp beskrivande text som ett hjälpmedel företag kan använda sig av online. Han 

menar att det är ett bra komplement till bilder på produkter. Wikman säger att texter som 

beskriver varor är något hon tror mycket på. Hon menar att det ger onlinehandeln en stor 

fördel då kunden kan få en tydligare uppfattning om en produkt. Vi kan se likheter i deras 

resonemang med Hultén (2014) som skriver att synen är det viktigaste sinnet när det 

kommer till att uppfatta en produkt och samla information. Johansson säger att texterna 

kan innefatta produkternas ursprung och klass. Men även djupare beskrivande texter om 

en varas attribut. Johansson säger även, precis som Wikman, att användandet av 

beskrivande texter är bra för att öka kunden förståelse för vissa produkter. Han säger att 

en idé är att beskriva de produkter som populära för den aktuella säsongen för att lyfta 

fram dem. Han säger att det går att beskriva attributen på de, för säsongen, mogna varorna. 

Han menar även att en beskrivande text kan användas för att berätta varför säsongsvaror 

är som bäst vid just den tidpunkten. Bajraktarevic är även hon inne på texter som förklarar 

mer än bara själva varorna. Hon tar upp att livsmedelsföretag kan använda sig av text 

särskilt vid produkter som kunder känner sig osäker på. Det är enligt henne kött, frukt och 

grönsaker. Till köttet kan de lyfta fram tillagnings alternativ samt en säljande text om 
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varför kunden ska välja just den köttbiten. Wedin förklarar att livsmedelsföretagen kan 

behöva använda sig av texter för att rättfärdiga olika produkter som är mer exklusiva eller 

dyrare, såsom exempelvis en dyrare köttbit. Wikman säger att text även kan vara till hjälp 

för att förtydliga vissa aspekter för kunder. Hon menar att det är en bra strategi att skriva 

ut ungefärlig eller uppskattad vikt och storlek på varor såsom grönsaker och frukt. Hon 

menar att kunden får en bättre uppfattning om hur mycket som behöver köpas. Även här 

kan vi se kopplingar till Hultén (2014) och hans forskning som visar att synen är det sinne 

som enklast används för att ta in information.  
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5 Slutsats 

I det avslutande kapitlet slutsats kommer vi lägga fram de slutsatser som den empiriska 

och teoretiska analysen gett. Först besvaras studiens två forskningsfrågor varpå även 

syftet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

Studiens syfte har varit att analysera företags möjligheter att tillämpa 

sinnesmarknadsföring vid försäljning av livsmedel online. Med syftet som utgångspunkt 

skapades därefter våra två forskningsfrågor. Forskningsfrågorna besvaras nedan. 

 

● Hur skiljer sig livsmedelshandel åt mellan butikshandel och onlinehandel ur ett 

sensoriskt perspektiv? 

 

Vi har kunnat konstatera att sinnen har olika betydelse beroende på om det gäller virtuella 

eller fysiska köpsituationer. Vi har även kunnat konstatera att sinnen har stor betydelse 

när det kommer till livsmedelshandel i fysiska butiker. Samtidigt kan vi se att sinnen även 

är viktiga online, men att det där finns andra faktorer som styr. Vi kan se en problematik 

i att det inte finns samma möjlighet att använda sig av sinnen vid livsmedelshandel online. 

Vi kan se att det skapar svårigheter för kunder som enbart handlar online då de inte kan 

prova, känna på eller se sina varor innan de köper dem.Vi har därifrån dragit slutsatsen 

att onlinehandeln av livsmedel inte har samma förutsättningar som i de fysiska butikerna 

när det kommer till att påverka kunder i deras köpbeslut.  

 

Vi har utifrån vår empiri kunnat se att de faktorer som har störst betydelse vid 

livsmedelshandel online är tid och enkelhet. Vi kan konstatera att dagens konsumenter 

som handlar online i nuläget primärt gör det för att de vill spara tid. Det vi tolkat som de 

viktigaste sinnena när det gället handel i fysiska butiker är syn, känsel och lukt. Synen 

har tagits upp som viktig eftersom den ger en kund möjligheten att på enklast sätt skapa 

sig en uppfattning om en vara. Vi har även fått uppfattningen att synen är viktigast för att 

den ger en snabb bild av en vara utan att kunden behöver komma i direktkontakt med den. 

Vi kan konstatera att synen är det sinne som används främst vid livsmedelshandel online. 
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● Hur sker integrationen mellan det traditionella och virtuella servicelandskapet 

inom livsmedelsbranschen? 

 

Vi har under studiens gång kunnat se intressanta inslag kring hur företag integrerar sina 

handelskanaler. Ett slående inslag kring integrationen är hur företagen beskriver vikten 

av att förmedla samma kundupplevelse genom alla kanaler. För att det ska vara möjligt 

att skapa en likvärdig kundupplevelse genom hela företagets kontaktpunkter med 

kunderna tycks det vara viktigt att förmedla samma budskap online som i butik. En viktig 

aspekt i arbetet med omnikanaler är att det ska finnas exakt samma produkter online som 

det gör i den fysiska butik kunden vanligtvis handlar i. En annan aspekt som vi finner 

viktig är att det erbjuds samma rabatter online som i butik. De här två aspekterna kopplar 

vi till att företagen vill göra onlinehandeln lik handeln i butik för att kunderna inte ska få 

olika upplevelser av företaget beroende på vilken plattform de väljer. Även för att det inte 

ska påverka i beslutet om kunden handlar online eller i butik utan kunden ska kunna välja 

onlinehandel och få en lika bra upplevelse, om inte ännu bättre, som kunden får i butik. 

 

Något vi sett skiljer sig åt i arbetet med integrationen är att företagen har olika åsikter när 

det kommer till prissättningen. Det vi har kommit fram till genom studien är att det finns 

två olika sätt att sköta prissättningen på enligt respondenterna. Vi kan identifiera att ett 

tillvägagångssätt är att företagen kan använda sig av prispåslag på varorna som ska täcka 

kostnaderna som företaget har i och med onlinehandeln. Det andra är att företaget 

använder sig av en fast kostnad för att plocka ihop varorna åt kunden, oberoende av hur 

stor beställningen är. En aspekt som är av intresse är att företagen frångår det 

respondenterna säger är viktigt i integrationen av handelskanalerna. Just det att det ska 

vara likadant att handla online som i butik. Vi anser att företagen tappar den faktorn när 

de sätter olika priser på varorna antingen genom ett prispåslag på varje enskild vara eller 

att det i slutändan tillkommer en fast kostnad för varorna.  

 

Vi har funnit ytterligare ett intressant hjälpmedel för att förenkla för kunden i 

handelsprocessen online. Det hjälpmedlet är att använda sig av färdiga recept där kunden 

sedan kan klicka på antingen valfri vara eller välja att flytta hela receptet till sin 

inköpslista. Det här hjälpmedlet gör det enklare för kunden att finna varorna till receptet 

när denne går igenom företagets receptbank. Det är i linje med det vi poängterat tidigare, 

att kunderna online vill åt enkelheten och att det ska gå fort och smidigt att handla. Vi ser 
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denna teknik med integrering av recept och varor som en otroligt bra lösning på det 

problemet. 

 

Vidare har vi uppfattat genom respondenterna att det är viktigt med kommunikationen 

inom onlinehandeln. Vi kan identifiera två aspekter i kommunikationen och det är dels 

att kunderna lätt ska kunna ta kontakt med rätt personal, alltså den som behandlar 

onlinebeställningar. Den andra aspekten är att kunden ska kunna kommentera sitt köp av 

varor och här ser vi också olika metoder som företag kan använda sig av. Företagen kan 

välja om kunden kan kommentera till varje specifik vara eller om denne kan kommentera 

hela köpet. Vi ser att det kan vara till fördel då olika kunder har olika preferenser om hur 

till exempel en bana ser ut när den är mogen. Därför anser vi att lösningen med att kunna 

kommentera varorna vid beställningen är ett bra sätt för att eliminera det problemet. 

Skulle det inte räcka kan vi gå tillbaka till första punkten i stycket där kontaktuppgifterna, 

till personalen som är ansvarig för onlinebeställningarna, ska finnas lättillgänglig för 

kunden. Vi anser att dessa två funktioner,  som vi nämnt tidigare, kan göra det enklare för 

kunden att få en bra kundupplevelse online. 

5.2 Syfte 

Vi vill återigen passa på att presentera syftet här under: 

 

• Analysera företags möjligheter att tillämpa sinnesmarknadsföring vid försäljning 

av livsmedel online. 

 

Vårt syfte med studien har varit att analysera företags möjligheter att tillämpa 

sinnesmarknadsföring vid försäljning av livsmedel online. Vi har i vår studie funnit att 

även de personer vid livsmedelsföretagen som vi har pratat med, har haft stort intresse i 

hur de kan använda sig av sinnesmarknadsföring för att öka sin försäljning online. De har 

även varit intresserade av att göra plattformen online till en behaglig och bemötande plats 

för sina kunder.  

 

Vi har funnit att våra respondenter ser synen som det viktigaste sinnet online. Därefter 

kan vi konstatera att även hörseln har betydelse online. När det rör både synen och hörseln 

används de för att skapa associationer och uppfattningar hos kunderna. Det hjälper sedan 

kunderna att förstå, relatera och välja produkter. När det gäller synen, som av våra 
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intervjupersoner ses som det främsta sinnet, har tankarna framförallt kretsat kring tre 

stycken användningsområden för tillämpning av sinnen online. De är som följer: 

 

● Bilder 

● Video 

● Beskrivande text 

 

Bilder 

Våra respondenter har varit inne på att bilder är det enklaste medlet att använda för att 

kompensera för bristen av sinnen online. Vi har funnit att det av företagen ses som en 

naturlig och kostnadseffektiv lösning att använda sig av. Vidare har vi genom våra 

respondenter tolkat att de ser bilder som en bra lösning för att visualisera produkterna för 

kunden. Vi tycker även själva att synen än mycket viktig när det kommer till onlinehandel 

och att bilder är en smidig lösning i det avseendet. Inom livsmedelsbranschen används 

bilder på produkter på två olika sätt. Dels används de för att visa en råvara, det vill säga 

så varan ser ut när kunden köper den i butik. Syftet är då att ge kunderna en bild av hur 

produkten ser ut. Därifrån kan kunderna skapa sig en uppfattning om produkten. Bilder 

används även för att visa konsumenter hur en råvara ser ut tillagad .Ett vanligt 

användningsområde av det online är enligt våra respondenter vid försäljning av 

köttprodukter. Där finns tankar om att bilder på grillade köttbitar skapar tillfredsställelse 

hos kunden och hjälper dem att visualisera både smak och lukt på produkterna. Vi har 

även funnit en strategi för livsmedelsföretag som består av att använda bilder på färdiga 

maträtter. Vi konstaterar att det fungerar på samma sätt som bilder på färdiglagade 

råvaror, att ge kunder en smakassociation. Samtidigt finner vi att bilderna på maträtter 

används för att skapa inspiration till kunderna.  

Video 

Vi har kunnat konstatera att användningen av video är ett än djupare sätt att influera 

kunder online. På samma sätt som bilder kan livsmedelsföretag använda sig av videos för 

att väcka associationer till antingen råvaror eller tillagade produkter. Ett 

användningsområde för videos är att filma en kock som tillagar en maträtt. Därefter spelas 

filmen upp online på plattformen.  Det hjälper kunderna att förstå produktens attribut och 

vilket resultat produkterna kan ge, utan att kunden fysiskt behöver se eller känna på 

produkterna. Det visar sig även att kunder genom att se på filmer av en maträtt som 



  

 

52 

tillagas kan få känslor såsom värme när de ser en gryta koka eller liknande. Vi tolkar det 

även som att videos kan användas för att filma produkter i den fysiska butiken. Vi tolkar 

det som att videos kan användas av personal för att visa en mogen frukt och förklara 

utseendet och attributen vid moget stadium.  

Beskrivande text 

Det har visat sig under vår studie att beskrivande texter är en strategi som 

livsmedelsföretag använder sig av. De används både i fysiska butiker men även online. 

Vi har kunnat konstatera att texterna har större betydelse i en online miljö än i en fysisk. 

Texterna används till flera ändamål för att ge kunderna online en uppfattning om en 

produkts attribut. Vi kan se att ett vanligt användningsområde är att förmedla vikt och 

storlek på produkter. Det ger kunden en fysisk uppfattning om produkten som 

kompensation för bristen av känsel i online miljön. Beskrivande text används även för att 

beskriva en produkts attribut utifrån färg, mognad, smak och lukt. Vi kan se att 

beskrivande text är den vanligaste metoden som används av livsmedelsföretagen för att 

ge kunden en uppfattning om en produkt. 

 

När det gäller hörsel har vi tagit del av intressanta tankar från våra respondenter. Det har 

visat sig att hörsel är ett sinne som används väldigt lite vid livsmedelshandeln online idag. 

Vi har funnit att våra respondenter trots det ser hörsel som ett användningsområde. Vi 

kan se att användandet av hörsel kan användas på vissa typer av avdelningar för att 

förmedla en känsla. Vi kan se att avdelningar som har tydliga ljud som association är de 

största användningsområdena för ljud online. Vi kan konstatera att exempelvis 

havsrelaterade ljud gör sig bra under kategorin fisk och skaldjur i onlinebutiken. 

  

5.3 Praktisk och teoretisk betydelse 

Uppsatsens resultat ser vi som främst användbart för de livsmedelsföretag som erbjuder 

både butikshandel och onlinehandel som alternativ för sina kunder. Vi ser även att 

studiens resultat kan användas av livsmedelsföretag som endast finns online. Vi anser 

även att studiens resultat kan föras över på andra branscher som kombinerar online och 

fysiska butiker eller enbart har onlinebutiker. Där ser vi främst branscher med produkter 

som är beroende av fler än ett sinne, för korrekt uppfattning, som aktuella. Delar av 

studien kan dock användas även i de branscher där sinnen inte är det primära för 

produkterna eller varorna. Teoretiskt bidrar studien med användningsområden för 
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sinnesmarknadsföring vid livsmedelshandel i online miljöer. Den lyfter även tankar kring 

hur företag i livsmedelsbranschen kan använda sig av omnikanaler för att skapa en sömlös 

kundupplevelse. I övrigt väcker den diskussioner om sinnenas och upplevelsernas 

betydelse vid handel online. Vi har funnit områden vi tycker är värda att studera vidare 

och förslag på de är som följer: 

 

• Utifrån resultaten av vår studie finner vi att det saknas forskning på området, 

sinnesmarknadsföring inom livsmedelshandeln online. Vi anser därför att vidare 

forskning inom ämnet är viktig. 

 

• Vi ser även att det kan behövas mer forskning om hur företagen bör använda sig 

av sinnesmarknadsföring i onlinebutikerna för att påverka kunder. Något som i 

dagsläget finns mycket forskning om i fysiska miljöer. 

 

• Även om vårt arbete går att implementera på livsmedelsbranscher ser vi det som 

en möjlighet att undersöka övriga branscher. Vi syftar då på hur företag kan 

använda sig av sinnesmarknadsföring i onlinemiljön. Främst branscher där 

varorna likt livsmedel kräver sinnen för att utvärderas korrekt.  

 

• Från våra respondenter har vi fått fram att det är svårt att bedriva lönsam 

onlinehandel inom livsmedelsbranschen. Därav finner vi vidare forskning om 

livsmedelshandelns kostnadseffektivisering intressant och givande för  

livsmedelsföretagens räkning 
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IX 

7 Bilaga 

Intervjuguide 

 

1. Hur ser ni på sinnenas betydelse vid köp av livsmedel? 

Stödfrågor: 

• Vilka sinnen anser ni väsentliga 

• Om viktigt varför? 

• Vilka livsmedel påverkas mest? 

• Om viktigt varför? 

• Något sinne ni anser minst viktigt? 

• Varför? 

2. Hur ser ni på de sensoriska skillnaderna mellan butik och onlinehandel 

gällande            livsmedel? 

Stödfrågor: 

• Vilka sinnen är det som är primära i butik? 

• Vilka sinnen är primära online? 

• Vad är det som gör att de skiljs åt? 

• Vad ser du man kan göra för att kompensera avsaknaden av sinnen online? 

• Tror ni att kunder påverkas av avsaknaden av sinnen online? 

 

3. Hur ser ni på skillnaden gällande marknadsföring av livsmedel som köps online 

kontra i butik? 

Stödfrågor: 

• Vad är det ni marknadsför online/butik? 

• Hur skiljer sig marknadsföringen åt på de olika plattformarna? 

• Är det tjänsten eller varan ni säljer online? 

• Tror ni att det är viktigt att framhäva de sensoriska egenskaperna hos 

produkterna? 

 

4. Hur ser ni på att integrera era kommunikations- och handelskanaler (omnikanaler), 

inom livsmedels köp online med offline? 

Stödfrågor: 

• Vad gör ni för att integrera era kanaler? 

• Vad tror du skulle vara ett bra sätt att integrera era kanaler?  

• Har du några egna tankar om vad du skulle vilja se integrerat som kund? 


