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Problemformulering: Paketering kan göra att konsumenter blir frustrerade då det hindrar dem 

från att använda känselsinnet fullt ut. Konsumenter kan störa sig på andra konsumenter som 

öppnar och tar på produkter. Detaljhandlare står sedan med öppnade förpackningar som ingen 

konsument vill köpa. Det finns en svårighet att utforma paketeringar efter alla individers behov 

eftersom behov av beröring är individuellt och konsumenter har olika behov av beröring. En 

bra förpackning kan öka betalningsviljan och tilltala en konsument emotionellt. Författarna till 

den här studien finner det intressant att studera hur känselsinnet kan användas för att se hur 

möjligheten till beröring påverkar betalningsvilja, produktutvärdering och paketutvärdering. 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera hur möjligheten till beröring av ett mobilskal påverkar 

en konsuments paketutvärdering, produktutvärdering och betalningsvilja. Det görs för att kunna 

skapa en språngbräda för fortsatt forskning inom området sinnesmarknadsföring. Genom att 

studera hur möjligheten till beröring av ett mobilskal påverkar paketutvärdering, 

produktutvärdering och betalningsvilja ska forskningen få en inblick i hur känselsinnet kan 

påverka en individs shopping. 

 

Metod: En kvantitativ metod har tillämpats med en deduktiv ansats. Undersökningen 

genomfördes i form av en enkätstudie. 

 

Slutsats: Slutsatsen är att ett paketerat mobilskal är att föredras när det gäller att öka 

konsumentens betalningsvilja. Slutsatsen är även att ett paketerat mobilskal ökar 

produktutvärderingen och att ett mobilskal med och utan förpackning utvärderas som högre än 

en produkt som bara visas på bild.  

 

Nyckelord: känsel, paketering, produkt, betalningsvilja, sinnesmarknadsföring 
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ABSTRACT 

 

This thesis is quantitatively investigating how packaging of mobilephone cases limit the 

consumer's willingness to pay, package evaluation and product evaluation. The tactile sense is 

central in this study. The empirical data in this thesis have been collected via a survey of 300 

people in three different groups, each one half woman and half man. The reason why the surveys 

are devided half woman, half men is because the theory of this study show that women have a 

larger need for touch before buying. Need for touch is also a concept that is different between 

each individual and therefore need a for touch scale is included in the survey. Lastly the study 

did found some interesting conclusions that product packaging has an impact on willingness to 

buy and product evaluation.  

 

Keywords: sense, packetizing, product, willingness to buy, sensory marketing  
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DEFINITION AV BEGREPP  

 

Enkättrötthet = Kan uppstå vid långa enkäter, enkäten besvaras då ej på rätt sätt. 

 

Fysiska miljöer = Miljöer som man som ett subjekt kan besöka fysiskt, dvs inte digitalt. 

 

Intervjueffekt = När man som enkätinsamlare påverkar respondentens svar omedvetet. 

 

Servicelandskap = En arena/miljö och utrustning som formar det servicesystem kunden möter. 

 

Sensoriska signaler = När armen rör vid någonting skickas en signal via nerverna till hjärnan, 

som sedan uppfattar signalen.  

 

Taktil = Beröring hud mot materia. 

 

Virtuell miljö = En databaserad stimulerad miljö som befolkas av många användare.  

 

Välgrundat köpbeslut = Ett köp som konsumenten tänkt igenom och senare inte ångrar sig. 
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1 INLEDNING 

 

I detta avsnitt presenteras vad uppsatsen kommer att behandla. Genom att förmedla de 

grundläggande delarna av ämnet får läsaren en inblick i dess bakgrund, problematisering, syfte 

och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund  

 

Känselsinnet är en del av sinnesmarknadsföring som i sin tur är ett nytt teoretiskt och empiriskt 

fenomen när det gäller marknadsföring (Hultén, 2015). Vidare påpekar Hultén (2015) att många 

forskare menar att det kommer att bli allt mer väsentligt i framtiden att använda sig av sinnena 

inom marknadsföring och det kommer vara ett viktigt område för både teoretiker och praktiker. 

På senare tid har känselsinnet fått en ökad betydelse för konsumenten för att kunna känna på 

produkten innan köp och skapa en helhetsupplevelse om produktens attribut (Hultén, Broweus 

& Dijk, 2011). Forskarna menar även att det är viktigt för konsumenterna att produkterna är 

tillgängliga för beröring, vilket kan leda till ökade impulsköp och ökad vilja att betala.  

 

Känseln tillsammans med synen är ett av de mest aktiva sinnena en människa har och anses 

viktigt för en människa att ha för att erhålla information om produkter. Därmed är känselsinnet 

viktigt när en produkt ska utvärderas (Fenko, 2009; Hultén, 2015; Jansson-Boyd, 2011). Hultén 

(2015) påpekar även att känselsinnet anses vara det sinne som har störst påverkan på 

människan, exempelvis genom att flera av oss kan komma ihåg hur någonting kändes endast 

genom att tänka på det. Med hjälp av den taktila känslan så framkallar konsumenten en 

emotionell känsla för produkten som vidrörs. Ett värde för konsumenten skapas och gör att 

individen får stimuli. Den typen av beröring gör sedan att ett köp kan ske av en produkt som 

konsumenten annars ej brytt sig om.  

 

Att sinnena blir en allt större del inom marknadsföringen beror på att ett nytt 

marknadsföringsparadigm håller på att växa fram, enligt Achrol och Kotler (2012). Det betyder 

att människan sätts i fokus. I marknadsföringen blir det allt viktigare att skapa upplevelser för 

konsumenten till skillnad från förr i tiden då transaktionsmarknadsföring var mer vanligt. 

Företagen fokuserade mer på kundrekrytering och produkterna snarare än kundbemötande, 

sinnesstrategier och värdeskapande (Hultén, 2015). Vidare skriver forskaren att värdeskapande 

är viktigt eftersom människan i dagens samhälle är en individualist där värdeskapande, 
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upplevelse och självförverkligande styr konsumentens köpbeslut. Som bakgrunden klargör får 

sinnesmarknadsföring ett allt större fokus inom marknadsföringen och därav finns intresset att 

studera hur konsumenter shoppar med känsla. 

 

1.2 Problematisering  

 

Problemet ligger i att forskningen inte helt har förstått betydelsen av sinnesmarknadsföring och 

behovet för konsumenter att vidröra den faktiska produkten (Hultén, 2015). 

Detaljhandelsbutiker och företag måste ta hänsyn till upplevelsebaserade behov för att sticka ut 

rent konkurrensmässigt och därmed anpassa paketering av produkter efter konsumentens behov 

(Peck & Childers, 2003). Företag och forskning måste förstå konsumenten på ett djupare 

emotionellt plan menar Lin (2004), för att man ska kunna tilltala konsumenten vidare till köp. 

Hultén (2015) fortsätter med att den taktil stimuli från en produkt kan bidra med en emotionell 

känsla för produkten. Exempelvis att mjuka produkter har en viss påverkan på individens 

upplevelse, att beröra produkten gör personen glad. För att skapa en känsloupplevelse krävs att 

produkterna finns tillgängliga så att konsumenten kan känna, klämma, vrida och vända på 

produkten. Hultén (2015) visar på att ju fler möjligheter det finns att känna på produkten desto 

mer villig blir människan att beröra och känna på produkten, vilket kan leda till ett köp. Det 

behövs lyftas fram då fokus på känselsinnet är mindre inom marknadsföringen och få 

detaljhandlare har inte insett betydelsen av kundtillfredsställelse. 

 

Att känselsinnet är individuellt är något Peck och Childers (2003) har uppmärksammat. 

Forskarna menar att alla personer har olika behov av beröring. När det gäller att få information 

om produkten behöver vissa personer beröra en produkt mer än andra. Flera forskare antyder 

att känselsinnet är individuellt genom att personer reagerar olika med känselsinnet (Citrin, 

Stern, Spangenberg & Clark, 2003; Hultén, 2015; Klatzky & Lederman, 1993). Alla individer 

har däremot inte behovet att beröra självaste produkten. Om endast skriftlig information finns 

tillgängligt så är konsumenterna nöjda. Sheng Chung, Jane och Kai-Ping (2017) skriver att 

behov av beröring skapar svårigheter för chefer att veta hur produkter ska paketeras. Köparen 

baserar viktiga köpbeslut grundat på produktens paketering. 

 

Svårigheten för företag och forskning är inte bara att känselsinnet är individuellt utan skiljer sig 

också mellan män och kvinnor när de shoppar enligt Underhill (2010). Forskaren fortsätter med 

att det gäller även när de ska välja produkt och utvärdera produkten. Här spelar paketeringen 
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en stor roll vid val av produkt, som att män behöver noga valda ord på förpackningar. Män läser 

mer på förpackningar och annan skyltinformation som finns tillgänglig än vad kvinnor gör. 

Kvinnor ber däremot om hjälp av butikspersonalen och anser att utseendet av paketeringen 

viktig. Problemet är hur företag ska utforma en förpackning som passar båda könen. Hultén 

(2015) menar kvinnor har ett större behov av att använda känselsinnet för att utvärdera en 

produkt.  

 

Paketeringen är det första en konsument kommer i kontakt med när de ska köpa en produkt i 

fysiska miljöer. Paketets egenskaper såsom form, vikt och yta har en avgörande roll när det 

gäller för konsumenten att kunna fatta ett välgrundat köpbeslut (Ampuero & Vila, 2006). De 

tre huvudsakliga faktorerna en konsument känner efter vid beröring av en produkt är 

temperatur, mjukhet och släthet (Kotler, 1973). Peck, Joann, Childers och Terry (2003) 

instämmer att det är viktigt för människan att känna på en produkt för att känseln ger ytterligare 

information om produkten.  

 

De servicelandskap som inte möjliggör för konsumenten att vidröra varor gör det svårare för 

sina konsumenter att utvärdera produkten i butiken menar Grohmann, Spangenberg och Sprott 

(2007) och argumenterar för att detaljhandlare tjänar på att låta konsumenter beröra produkter. 

I International Journal of Retail & Distribution Management skriver Hultén (2010) att det finns 

vissa bristfälligheter inom marknadsföringen när det gäller sensoriska signaler som har en 

inverkan på konsumentens känselbeteende. Hultén (2015) skriver att personer med stort behov 

av beröring kan shopping i en virtuell miljö försvåra deras köpbeslut och produktutvärdering.  

 

Svårigheten ligger hos tillverkaren att förstå vad en förpackning faktiskt betyder för en 

konsument. Chefer ägnar stor del av sin tid till att komma på hur dem ska paketera sina 

produkter (Sheng Chung, Jane & Kai-Ping, 2017). Dock har inte alla chefer förstått vikten i bra 

utformade förpackningar (Underhill, 2010). Det är viktigt att förstå varför personer köper en 

sorts produkt. Vidare påpekar Underhill (2010) att en detaljhandelskedja bör fråga sig hur 

många av dem som besöker butiken som köper något.  

 

Problemet med beröring av produkter, därav användningen av känselsinnet, är ofta att de är 

paketerade så att man inte kan röra vid produkten. Det är ett större problem för de konsumenter 

som har stort behov av att röra och utvärdera produkten innan köp (Peck & Childers, 2003). 

Flera forskare såsom Abhishek, Sinha och Vohra (2013), Hultén (2015) och Underhill (2006) 
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menar att det är viktigt för konsumenten att komma i kontakt med produkten för att 

konsumenten ska kunna uppfatta produktens attribut. Svårigheten kan uppkomma när 

känselsinnet är understimulerat vid shopping (Underhill, 2010). Det finns då ingen möjlighet 

för konsumenten att känna på produkten, vilket kan leda till frustration för konsumenten (Citrin 

et al. 2003).  

 

Argo, Dahl och Morales (2006) argumenterar dock för att känselsinnet i marknadsföring kan 

vara ett problem. Forskarna tar upp problemet med att låta konsumenter röra vid produkter och 

att det äcklar andra konsumenter. Konsumenten blir tillfredsställd av att beröra samtidigt som 

de lämnar efter sig spår av trasiga förpackningar och smutsiga produkter. Svårigheten ligger i 

hur butiker ska handskas med konsumenternas petande. Underhill (2010) instämmer med att en 

konsument inte vill köpa en trasig förpackning. Butikerna har inte tillräckligt med 

provexemplar i butiken så konsumenten öppnar upp förpackningar och butiken inte kan sälja 

den.    

 

Produkter med materiella egenskaper (exempelvis kläder och kuddar) blir mer berörda (Hultén, 

2015). Problemet ligger i att utveckla rätt kvalitetsnivå till konsumenter som efterfrågar kvalité 

enligt Flora, Laurence, Dominique och Catherine (2003). När det gäller produkter med 

geometriska egenskaper, det vill säga produkter i förpackningar, blir dem produkterna mindre 

berörda menar Hultén (2015). Det kan därför finnas svårigheter när det gäller taktil beröring för 

detaljhandelskedjor med förpackade produkter. Konsumenter behöver beröra både hårda och 

mjuka produkter. En människa vill beröra ett mobilskal lika mycket som den vill beröra en tröja 

innan köp (Hultén, 2015; Underhill, 2010). Vidare skriver Fenko (2009) att känselsinnet är mest 

avgörande när det kommer till köp av fysiska produkter. Sheng Chung et al. (2017) antyder att 

produktpaketering låter konsumenten känna på kvalitén av produkten. Det fysiska utseendet 

influerar konsumentens uppfattning om produkten. Sheng Chung et al. (2017) forsätter med att 

konsumenten uppfattar att produkter med sämre kvalité paketeras i förpackningar av sämre 

kvalité. Konsumenter utvärderar därmed produkten som sämre och undviker att göra ett köp. 

En förpackning påverkar produktutvärderingen beroende på kvalitén. Antingen kan 

paketeringen uppmuntra till att köpa produkten eller avskräcka konsumenten från att göra ett 

köp.  

 

Frågan uppkommer hur tillverkare kan använda en produktpaketering som tillåter konsumenten 

att känna på produkten för att kunna utvärdera sitt köp, vilket kan leda till ökad köpavsikt och 
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därav öka den totala försäljningen. Att avgöra vad en konsument är villig att betala för en 

produkt kan vara svårt för företagen eftersom betalningsviljan kan ändras med situation, 

exempelvis ett impulsköp (Wertenbroch, Klaus & Bernd Skiera, 2002). Forskarna studerade 

vad betalningsviljan för en produkt egentligen är genom att deltagarna i en studie fick ta ett 

slumpmässigt pris ut en urna där priser för produkten fastställdes. Det kunde vara både ett högre 

eller lägre pris. Det är det bästa sättet för deltagaren att erkänna sin verkliga betalningsvilja. 

Om deltagaren säger ett lägre pris blir deltagaren besviken om priset blir högre än vad 

deltagaren förväntat sig och köper därmed inte produkten 

 

Vetenskapliga frågeställningar om beröring som grundläggande roll behandlas i forskning och 

litteratur som fysiologiska egenskaper (Hultén, 2015). Författarna till den här studien finner få 

vetenskapliga artiklar om hur möjligheten att beröra en produkt beroende på vilken sorts 

paketering produkten har, påverkar konsumenter. Det saknas även studier på hur viljan att 

betala ett högre pris för produkten ändras och hur produktutvärderingen påverkas, om man får 

beröra produkten innan köp. 

 

1.3 Problemformulering  

 

Vissa personer föredrar att känna på en produkt mer än andra vilket flera forskare såsom Hultén 

(2015); Klatzky och Lederman (1993); Peck et al. (2006); Peck och Childers (2003) antyder. 

Problemet är att möjligheten till taktil beröring av de flesta produkterna begränsas av 

förpackningar (Sheng Chung et al. 2017; Underhill, 2010). Alla chefer har inte förstått vikten i 

bra utformade förpackningar menar Underhill (2010). Vidare skriver Hultén (2015) att det finns 

vissa bristfälligheter inom marknadsföringen när det gäller sensoriska signaler som har en 

inverkan på konsumentens känselbeteende.  

 

Författarna till den här studien tror att i framtiden kan taktil beröring vara ett konkurrensmedel, 

då konsumenter shoppar allt mer med känsla.  Företagen skulle kunna tilltala konsumenter 

taktilt genom att använda rätt sorts förpackning till en produkt. Då forskning finns inom 

området sinnesmarknadsföring har den här studien valt att inrikta sig på känselsinnet. För att 

skala av det mer vill författarna till den här studien se hur möjligheten till beröring av mobilskal 

kan påverkar konsumentens betalningsvilja, paketutvärdering och produktutvärderingen.  
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Forskningsfråga 

Hur påverkar möjligheten till beröring av en produkt, i detta fall ett 

mobilskal, konsumentens paketutvärdering, produktutvärdering och 

betalningsvilja? 

 

Utifrån problemdiskussionen framkommer det att paketering kan göra konsumenter frustrerade 

då det hindrar dem från att använda känselsinnet fullt ut. Det framkommer även att paketeringen 

kan vara ett problem då andra konsumenter öppnar och tar på produkterna. Detaljhandlare står 

sedan med öppnade förpackningar som ingen konsument vill köpa. Det finns en svårighet att 

utforma paketeringar efter alla individers behov eftersom behov av beröring är individuellt och 

konsumenter har olika behov av beröring. En bra förpackning kan öka betalningsviljan. Hultén 

(2015) påpekar att känselsinnet kan användas för att skapa en känsloupplevelse hos individen. 

Därför finner författarna till denna studie det intressant att studera hur känselsinnet kan 

användas för att se hur det kan öka betalningsviljan, produktutvärderingen och 

paketutvärderingen. 

 

1.4 Forskningsfråga  

 

Utifrån problemdiskussionen och problemformuleringen har följande forskningsfråga 

formulerats:  

 

 

 

 

 

1.5 Syfte   

 

Syftet med studien är att analysera hur möjligheten till beröring av att mobilskal påverkar en 

konsuments paketutvärdering, produktutvärdering och betalningsvilja. Detta kan skapa en 

språngbräda för fortsatt forskning inom området sinnesmarknadsföring. Genom att studera hur 

möjligheten till beröring av ett mobilskal påverkar paketutvärdering, produktutvärdering och 

betalningsvilja ska forskningen få en inblick i hur känselsinnet kan påverka en individs 

shopping. 

 

1.6 Avgränsningar  

 

Studien ska avgränsas till ett mobilskal som produkt. Studien avgränsas till Kalmar och Växjö. 

Till sist intresserar sig avgränsningen till enkla paketeringar av små produkter. 
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2 METOD 

 

Metodavsnittet har som syfte att redogöra de tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

den här studien. Forskningsmetoder, forskningsstrategier och undersökningstekniker förklaras 

och motivering av valda metoder presenteras. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

 

En åtskillnad som görs inom företagsekonomisk forskning är att skilja mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning skriver Bryman och Bell (2013). Det beskrivs i samband mellan relationen 

som finns bland teori och forskning. Patel och Davidson (2003) antyder att relationen mellan 

teori och forskning kan behandlas på två sätt, nämligen deduktion och induktion. Bryman och 

Bell (2013) påtalar att en deduktiv ansats är förhållandet mellan teori och praktik. När det är 

teorin som styr forskningen angriper forskningen ett deduktivt synsätt. Om teorin är ett resultat 

av forskningen så angriper studien ett induktivt synsätt.  

 

Den här studien har utgått från olika teorier för att framställa hypoteser. Det innebär att studien 

behandlar ett deduktivt synsätt. Deduktion innebär vanligtvis att studien har en teoretisk 

utgångspunkt (Trost, 2010). Med hjälp av den insamlade teorin har hypoteser framställts som 

antingen förkastats eller accepterats efter insamlingen av empirin. På så sätt framställs fakta, 

menar Patel och Davidson (2003). En deduktiv hypotes måste kunna översättas till den 

operationella termen, det vill säga hur information hanteras utifrån datan som utgör en del av 

hypotesen. Författarna till den här studien har eftersträvat en god och relevant teori som passar 

till forskningsfrågan och syftet i den här studien.  

 

2.2 Forskningsdesign 

 

En surveyundersökning omfattar en tvärsnittsdesign eftersom informationen baseras på enkäter 

menar Bryman och Bell (2013). Syftet är att få fram en uppsättning med kvantifierbara data 

som rör två eller fler variabler som analyseras för att hitta olika sambandsmönster. En 

surveyundersökning intresserar sig för variation. Den här studien intresserar sig för att se hur 

känselsinnet påverkas vid shopping, genom att se hur möjligheten till beröring av ett mobilskal 

påverkar paketutvärderingen, produktutvärderingen och betalningsviljan. Variation skapas 
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genom att studera mer än ett fall. För att skapa variation ska ett mobilskal utsätts för tre olika 

typer av möjlighet till beröring. Det är ett mobilskal med heltäckande förpackning, ett mobilskal 

utan förpackning och ett mobilskal på bild för att se om variation avseende alla intressanta 

variabler ökar. Därför har en surveyundersökning i form av en enkätundersökning utförts. För 

att kunna skapa variation krävs det att data insamlas systematiskt, därmed valet att utforma 

enkäter i denna studie. 

 

Enkäter har färre öppna frågor och en utformning så att de är enkla att följa, besvara och förstå 

påpekar Bryman och Bell (2013). Enkäter brukar oftast vara korta för att minimera 

enkättröttheten. Fördelarna med enkäter är att de är billiga och enkla att administrera och 

medför ingen intervjueffekt. Enkäter passade bättre med tanke på den tidsram studien har och 

den population författarna till studien vill nå. Därav har enkäter motiverats som ett lämpligt sätt 

att samla in material på. En enkätundersökning är användbart för att kunna ge förklaringar till 

olika aspekter om verkligheten enligt Bryman och Bell (2013).  

 

2.3 Undersökningsmetod 

 

En kvantitativ metod handlar om en insamling av en större mängd numerisk data för att sedan 

undersöka relationen mellan teori och forskning enligt Bryman och Bell (2013). Vid 

hypotesprövning är en kvantitativ metod lämplig antyder Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2010). Patel och Davidson (2003) samt Bryman och Bell (2013) menar att 

resonemang med statistiska mätningar och analyser ger datainsamling till en kvantitativ studie. 

Därav är en kvantitativ metod lämplig till den här studien eftersom studien mäter en större 

population för att jämföra variationen mellan förpackningar av mobilskalen i SPSS. För att 

kunna undersöka mobilskalens förpackningar har en större mängd data samlats in.  

 

2.3.1 Undersökningsteknik  

 

Primärdatan är den insamlingen av data som kommer från enkätstudien. Den består av frågor 

som respondenterna får kryssa i digitalt. Frågorna är oftast slutna, man kan då bara kryssa i det 

mest lämpliga svarsalternativet menar Christensen et al. (2010). Enkätundersökning är den mest 

lämpliga metoden i detta fall då det är mer tidseffektivt och ger ett bra resultat som speglar 
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verkligheten och ger författarna till denna studie möjlighet att dra slutsatser som är mätbara till 

teorin och hypoteserna.  

 

Vid insamling av data till en surveyundersökning samlas data in från mer än ett fall enligt 

Bryman och Bell (2013). Det är för att få kvantifierbara data med koppling till flera variabler 

som sedan analyseras för att finna variationer. Enkätinsamling gjordes därför i Växjö, Kalmar 

och på Facebook med tre olika paketeringar av mobilskalen (ett helt paketerat mobilskal, ett 

mobilskal utan förpackning och ett mobilskal på bild). Enkäterna har fyllts i av konsumenterna 

på plats där studien genomförts. Målet var att samla in enkäter från minst 400 personer utifrån 

de fyra alternativa produkterna. 300 enkäter samlades sedan in på de 3 alternativen. Enkäterna 

var utformade för att alla som handlar kan svara på frågorna oavsett ålder och kön. De som 

svarat på enkäterna har varit medvetna om vad de själva har för beröring av produkter, det vill 

säga de vet själva hur mycket de uppskattar att kunna röra vid produkten innan köp. 

Respondenterna befann sig vid enkätförfrågan på allmänna platser. För enkäten som skickades 

ut på Facebook fanns en förklaring med studiens syfte och en bild bifogades. Enkäterna gjordes 

även i Kalmar och Växjö är för att de är geografiskt nära. Många personer befann sig i 

shoppingcentret vilket minimerade risken att vi frågade samma personer igen. Vi fick även en 

bred målgrupp, vilket vi var ute efter.  

 

Författarna till den här studien har närvarat vid två av enkäterna med en produkt som 

respondenten utvärderat. Enkäterna utfördes av författarna till studien personligen vilket 

medförde mindre flexibilitet för respondenterna då de inte kunnat spara enkäten till senare. 

Anledningen till att författarna till studien närvarade vid enkäten var för att respondenten skulle 

svara på frågor om ett specifikt mobilskal. Enkäten har besvarats på en surfplatta och det har 

underlättat för respondenterna då det gått snabbare för dem att fylla i än att skriva för hand, 

vilket även Patel och Davidsson (2003) skriver. Alternativt har det funnits en enkät på papper 

för de som föredrog det. En digital enkät (med en bild) skickades ut på Facebook. Vi anser att 

vi fick mer relevanta svar av respondenterna genom att fråga dem i olika miljöer än endast i en 

vanlig butik då detta är en perceptuell studie där paket är i fokus och nödvändigtvis behöver 

man vid köp inte befinna sig i butiken vid ett köp. Eftersom den tredje enkäten behandlade ett 

skal som inte hade någon möjlighet till beröring så motsvarade den online- eller katalogköp 

vilket är ett köp som inte genomförs i naturlig shoppingmiljö. För att då ha samma 

förutsättningar till de andra enkäterna ansåg vi att fråga i olika miljöer inte skulle störa 

enkätstudiens resultat. 
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Platser som enkäterna gjordes på:  

Grupp 1 (helförpackning)  

Grand Samarkand Växjö 17 april 2017, 10.00 - 14.00 och 15.00 - 18.00 

Universitetsbiblioteket Kalmar 20 april 2017, 10.00 - 15.00 

Grupp 2 (oförpackad) 

Hansa City Kalmar 22 april 2017, 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00  

Universitetsbiblioteket Kalmar 26 april 2017, 10.00 - 15.00  

Grupp 3 (bild på produkt) 

Delades på internet Facebookgrupper för Kalmar / Nybro / Växjö samt i flödet.  

 

2.3.2 SPSS  

 

Datan som samlades in från enkäterna bearbetades i SPSS för att slutsatser skulle dras och 

resultatet analyseras. För att testa om hypoteserna kunde accepteras eller förkastas gjordes olika 

ANOVA tester som jämförde medelvärdet mellan de olika grupperna. Anledningen till att 

ANOVA motiveras till den här studien är för att flera tester görs där man testar om medelvärdet 

varierar mellan grupperna. Inom forskningen behöver man undersöka om ett medelvärde mellan 

olika grupper skiljer sig. Jämför man medelvärden mellan fler än två grupper bör man använda 

sig av ANOVA test. Medelvärdet baseras från enkätsvaren gällande de olika begreppen 

paketutvärdering, produktutvärdering, behov av beröring och betalningsvilja.  

 

Enkätsvaren testades med 95 procents säkerhet, där p<0,5 och då bedömdes testet som att det 

statistiska sambandet var signifikant. Signifikanstest med fem procent signifikansnivå sattes för 

att se om ett medelvärde ligger innanför eller utanför 95 procents konfidensintervall (Newbold, 

Carlson & Thorne, 2012). Om ANOVA gav ett signifikant resultat kunde 95 procent sättas med 

säkerhet att på att minst ett av medelvärdena skiljer sig från de andra och det berodde inte på 

slumpen. Om medelvärde skiljde sig signifikant utfördes ett post hoc test för att se vilka grupper 

som skiljde sig.  
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2.3.3 Utformning av enkäter  

 

Enkäterna var utformade så att det var 19 antal frågor, de flesta med svarsalternativ noll till fem 

för att ta reda på hur viktiga de olika begreppen var för respondenten. Enkäten var 

standardiserad och de fasta svar som används som alternativ i form av en skala. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är syftet med sådana frågor att kunna hitta de individer som svarar på ett 

genomtänkt sätt.  

 

Frågorna till enkäterna har inspirerats från vetenskapliga artiklar eftersom det var viktigt att 

utforma enkäten så att respondenter som svarade på enkäten inte föll in i ett mönster där alla 

svar blir likadana (Patel et al., 2003). Det kan även hända att termer som används i en enkät kan 

personer missuppfatta av olika anledningar. Därav måste enkäten vara utformad så enkelt och 

begripligt som möjligt för respondenten. Frågorna formuleras med fasta svarsalternativ för att 

underlätta för respondenten. Behov av beröring är en skala från Peck och Childers (2003), 

betalningsviljan från Wertenbroch et al. (2002) och Miller et al. (2011). Frågorna i 

produktutvärdering inspireras utifrån Washburn och Plank (2002). Paketutvärdering är frågor 

som inspireras från Ampuero och Vila (2006). Alla frågor anpassas till den här studien. 

Frågorna utformades med en skala noll till fem så att alternativ fem var det mest positiva 

svarsalternativet. Det mest negativa svarsalternativet var ett. Det fanns ännu ett alternativ noll 

för “jag vet inte”, för att minska felaktiga svar. 

 

Sex frågor om respondenternas behov av beröring som baserades på Peck och Childers (2003) 

används för att minimera fel i slutresultatet. Frågorna var till för att se så respondenterna har 

samma förutsättningar när de svarar på enkäterna. Det vill säga att om behov av beröring inte 

skiljer sig mellan grupperna visar att det inte var individuella skillnader som påverkade 

utvärderingen, utan det var möjligheten av att beröra mobilskalen. Respondenterna var hälften 

män och hälften kvinnor då det enligt teorin är en skillnad i deras sätt att beröra produkter. Den 

jämna fördelningen var för att minska risken att det var fler av ett kön i en grupp som gav 

skillnad i resultatet mellan de olika grupperna, därav stärktes validiteten. 

 

Enkäten skapades via Google Formulär och det samlades in 300 enkäter. Det fanns en enkät i 

pappersformat (ligger som bilaga A) som skapades i Word med samma frågor och 

svarsalternativ som i Google Formulär. Enligt Bryman och Bell (2013) bör enkäten ha en tydlig 

presentation som gör enkäten lockande att besvara. Rubriker och instruktioner är tydliga och 
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inte för långa vilket var något som eftersträvats i enkäten. Upplägget har strävat efter en vertikal 

utformningsdesign vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar att man gör eftersom 

respondenterna kan bli förvirrade om man inte har en strukturerad enkät. En risk var att 

respondenterna även kunde kryssa fel svar i en ruta.  

 

2.4 Hypoteser  

 

En hypotes är en viss typ av forskningsfråga som grundas på ett antagande. Antagandet testas 

för att se om det finns en tänkbar relation mellan två eller fler variabler (Bryman och Bell, 

2013). Till den här studien har nio hypoteser tagits fram. Hypoteserna har sedan testats för att 

accepteras eller förkastas. Hypoteserna som grundar sig på produktutvärdering baseras på 

Grohmann et al. (2007) teorier, vilket är hypotes 1, 2 och 3. De hypoteser som framtagits från 

Miller et al. (2011) teorier baserar sig på betalningsviljan, vilket är hypotes 4, 5 och 6. Hypotes 

7, 8 och 9 baseras på Sheng Chung et al. (2017) och Underhill (2006), vilket är hypoteser om 

paketutvärdering. Hypoteserna är framtagna så att dem kan kopplas till en forskningsmodell 

som togs fram i den här studien. Hypoteserna visar hur möjlighet till beröring påverkar 

betalningsviljan, paketutvärdering och produktutvärderingen. Inga nollhypoteser har 

formulerats eftersom studien ska se om variation avseende alla intressanta variabler ökar.  

Vidare återfinns hypoteserna på sidan 35.  

 

2.5 Population och urval 

 

Då den här studien fokuserat på enkäter behövde respondenter väljas ut. Det fanns inte 

möjlighet att dela ut enkäter till en hel population vilket ledde till att man fick göra ett urval på 

ett antal relevanta personer för studien.  

 

Urvalet för den här studien grundade sig på ett bekvämlighetsurval eftersom personer som 

tillfrågades råkade vara närvarande vid de platserna vi befann oss på vid tillfällena som 

enkäterna samlades in (Bryman och Bell, 2013). De personer som befann sig i närheten av de 

utvalda platser vi valde att samla in enkäter på blev slumpmässigt utvalda, samt hade samma 

förutsättningar att tillfrågas. För respondenter som tillfrågades förklarades syftet noggrant. 

Respondenterna informerades om att de var anonyma innan de själva fick avgöra om de ville 

delta i studien. De informerades även om att studien utfördes av två studenter från 
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Linnéuniversitetet och att enkäten blev data för examensarbete. Ett bekvämlighetsurval är en 

typ av icke sannolikhetsurval vilket kan vara svårt att generalisera eftersom man inte vet vilken 

population resultatet är representativt för. Oftast vill man dra slutsatsen att resultaten gäller även 

för personer som inte deltagit i studien. Det betyder inte att man aldrig ska använda sig av 

bekvämlighetsurval tillägger Bryman och Bell (2013). I den här studien har ett brett urval 

samlats in. För att tillägga så har möjlighet till att samla in respondenternas svar grundat sig på 

två veckor. Insamlad data gör att man inte kan få några slutgiltiga resultat att generalisera men 

det skapar en språngbräda för fortsatt forskning och kan leda till att man kan göra kopplingar 

till existerande resultat menar Bryman och Bell (2013). Ett bekvämlighetsval gjordes eftersom 

syftet med den här studien är att analysera hur möjligheten till beröring av en produkt påverkar 

paketutvärderingen, produktutvärderingen och betalningsviljan. 

 

Rainie och Wellman (2014) påtalar att människan idag lever i ett samhälle där man är ett med 

sina mobiltelefoner. Det är vanligt bland alla åldrar. Därför har studien en population med ett 

brett spann mellan åldrarna. Ett krav var dock att respondenten hade en ålder på över 16 år. 

Anledningen till att respondenterna skulle vara över 16 var för det är den åldern man får tjäna 

och spendera sina egna pengar. De som besvarade enkäten bör vara hälften män och hälften 

kvinnor. Enligt Underhill (2010) finns det en skillnad i män och kvinnors shoppingbeteende. 

Kvinnor har en tendens att beröra produkter mer medan männen tenderar att gå efter text på 

produkten. För att få ett representabelt urval vid insamling av data togs det hänsyn till kön.  

 

2.6 Bortfall  

 

Vid en enkätstudie kan ett relativt stort bortfall uppkomma. Det kan öka risken för skevhet i 

studien hävdar Bryman och Bell (2013). För att minska bortfallen gjordes en testenkät innan 

enkäten delades ut till respondenterna, där frågas ett antal personer om hur de uppfattade 

frågorna och om de var lätta att förstå för att försäkra oss om att respondenterna uppfattar 

frågorna rätt. Totalt samlades 10 testenkäter in för att se om personerna uppfattat frågorna rätt. 

För att minska bortfallet gick vi även runt med enkäterna och frågade vardera respondent om 

de kunde tänka sig att delta i en enkätstudie. Det upprepades tills 100 enkäter samlats in för 

varje mobilskal. Vidare skriver Bryman och Bell (2013) att tydlighet är viktigt för att förklara 

instruktioner till respondenterna och syftet med enkätstudien.  
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2.7 Validitiet och reliabilitet  

 

Bryman och Bell (2013) tar upp huvudsakliga kriterier inom företagsekonomisk forskning. De 

är reliabilitet, replikerbarhet samt validitet. Reliabilitet handlar om hur pass resultatet från 

studien blir det samma om man gör studien på nytt. Replikerbarhet innebär att de ursprungliga 

resultaten hänger ihop med andra relevanta studier. Validitet handlar om studien verkligen 

mäter det den ska mäta genom att bedöma hur pass bra de slutsatser som generaliserats från 

studien hänger ihop eller inte. 

 

Begrepp utgör teorins byggstenar och är utgångspunkten för genomförandet av studien 

fortsätter Bryman och Bell (2013). Varje begrepp representerar en viktig del av det studien ska 

ta reda på om verkligheten. Om begreppen ska kunna vara användbara i en kvantitativ studie 

måste begreppen mätas på något sätt. För att komma fram med ett visst mått på ett begrepp 

måste man ha en eller flera indikatorer. Indikatorerna utgjordes av våra begrepp i den här 

studien.  

 

När inget annat mått finns tillgängligt används en indikator för att referera till ett visst begrepp 

skriver Bryman och Bell (2013). Med fler indikatorer vid en fråga kan missförstånd minimeras 

eftersom oklarheter kan redas ut enklare med fler svar. Med endast en indikator kan det vara 

svårt att formulera frågan så den bara täcker det vi vill få ut av enkäten, därav är flera frågor 

nödvändigt. Genom att bedöma slutsatser som generaliseras från studien kan man se om de 

hänger ihop eller inte. Det är viktigt att måtten är reliabla och valida för att representera de 

begrepp som studien ska undersöka.  

 

2.7.1 Replikerbarhet 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att replikation innebär att man vill minimera andra forskares 

inverkan och värderingar. Utfallet av den aktuella studien är opåverkad av speciella attribut och 

förväntningar som rör forskaren. För att minska detta försöker forskare replikera varandras 

studier. Enligt Holme och Solvang (1997) är kvantitativa metoder mer formaliserade och 

strukturerade och kontrollen från forskarens sida är allt större. En kvantitativ metod definierar 

vilka förhållanden som är särskilt intressanta utifrån den frågeställning författarna valt samt att 

genom denna metod kan det avgöras vilka svar som är tänkbara. En kvantitativ metod i form 

av enkätinsamling ger oss som författare mer kontroll över respondenternas svar då de flesta av 
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frågorna är slutna och respondenterna får ingen möjlighet att tillägga något utöver de ställda 

frågorna och svarsalternativen de har till förfogande i enkäten. 

 

2.7.2 Validitet 

 

När det gäller kvantitativ forskning har det framkommit en del kritik. Exempelvis kunde 

personer som svarar på enkäterna uppfatta frågorna fel. Därför har ytvaliditeten tagits hänsyn 

till. Ytvaliditet avgörs genom att tillfråga andra personer om måttet enligt deras åsikt tycks 

fånga begreppet (Bryman och Bell, 2013). För att avgöra ytvaliditeten till den här studien har 

ett förtest av enkäten gjorts på ett antal testpersoner för att avgöra om begreppen för våra 

koncept, utifrån första intrycket kan spegla det begrepp koncepten handlar om. Den ekologiska 

validiteten har tagits hänsyn till eftersom respondenterna har besvarat enkät ett och två i sin 

befintliga miljö, vilket ökar trovärdigheten av svaren (Bryman och Bell, 2011). Intern validitet 

betyder att forskarna till den här studien tar hänsyn till trovärdigheten i resultatet. Studien ska 

stämma överens med verkligheten (Christensen et al. 2010). Vår egen inverkan på enkätsvaren 

får inte påverka resultatet av studien. Inga andra faktorer får påverka vår forskning.  

 

Begreppsvaliditeten har tagits hänsyn till för att kunna avgöra om hypoteserna är relevanta för 

begreppen i fråga (Bryman och Bell, 2013). Om studien utgår från att alla respondenter har lika 

stort behov av beröring kan man föreställa sig att respondenten som har stort behov av beröring 

kommer bli mindre tillfredsställda med sin produktutvärdering, paketutvärdering och 

betalningsvilja om respondenten inte får känna på produkten och tvärtom för en respondent 

med lågt behov av beröring. Likaså om studien endast utgår från att kvinnor shoppar med känsla 

så kommer svaren i enkäten bli olika till skillnad från männens då teori visar på att det finns en 

skillnad i män och kvinnors shoppingbeteende vilket kan läsas mer om i teorin på sidan 32. Om 

en enkät besvaras av endast män och en annan av endast kvinnor så hade det troligtvis blivit 

större skillnader och felaktiga slutsatser skulle dras. Därför har vi undersökt att behov av 

beröring inte skiljer sig mycket vilket betyder att våra svar från enkäterna är mer valida, likaså 

har hänsyn till en jämn könsfördelning tagits. Urvalet består av hälften män och hälften kvinnor 

i varje grupp.   

 

2.7.3 Reliabilitet 
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Reliabilitet mäter pålitlighet, följdriktighet och överensstämmelsen hos ett mått på de begrepp 

som används. Reliabilitet används när man gör en kvantitativ studie enligt Bryman och Bell 

(2013). Till den här studien har reliabilitet använts för att ta reda på om måttet på ett begrepp 

är stabilt nog. Författarna till den här studien ville undvika att en och samma person får olika 

svar då han eller hon besvarar enkäten. I så fall skulle man börja tvivla på om enkäten verkligen 

mäter begreppen fortsätter Bryman och Bell (2013) med. Därav har frågor till enkäten noga 

valts ut från olika vetenskapliga artiklar för att den här studien skulle få bra svar av det som 

mäts. Vidare skriver Bryman och Bell (2013) att stabilitet är en del av reliabilitet och innebär 

att om det går en lång tid mellan två mättillfällen så kan det ske förändring i samhället som 

påverkar respondentens svar i enkäten. Om man gör studien vid två olika tillfällen och 

resultaten inte skiljer sig i någon större utsträckning så är resultaten mer stabila och därmed mer 

korrekta. På så sätt kan man mäta graden av tillförlitlighet för att undvika felaktigheter (Bryman 

& Bell, 2013).   

 

Enkäterna till denna studie samlades in inom två veckor vilket var relativ kort tid och 

respondenterna hinner inte påverkas av samhällets förändringar. För att inte blanda ihop 

resultatet av enkäterna så har flera likadana enkäter för de olika skalens förpackningar utförts 

en i taget. Tyvärr fanns inte någon möjlighet att genomföra enkäterna ännu en gång under ett 

senare tillfälle för att jämföra förändringar i svaren på grund av den korta tid vi har på oss att 

färdigställa arbetet.  

    

Interbedömarreliabilitet handlar om hur subjektiva bedömningarna är vid översättning av data. 

Det betyder att när flera observatörer är inblandade finns en risk för att man tolkar på olika vis, 

vilket kan leda till att överensstämmelsen blir fel (Bryman och Bell, 2013). En dålig reliabilitet 

kan forskare inte använda sig av då den är ostrukturerad och kan därför betyda att resultatet är 

slumpmässigt (Christensen, 2010). För att undvika att enkätsvaren tolkade fel i SPSS har 

författarna till den här studien bearbetat insamlingen av datan tillsammans och fört en god 

dialog med varandra för att undvika feltolkningar av empirin.  

 

Cronbachs Alfa har använts för att se hur väl de olika delarna av enkäten mäter de 

bakomliggande begreppen. Cronbachs Alfa är vanligt till användning vid mätning av intern 

reliabiliten. Måttet delar slumpmässigt upp enkätfrågorna i två grupper och jämför dessa med 

varandra. Alfakofficienten varierar mellan ett och noll. Enkätfrågorna säkerställdes innan 

forskningen utfördes för att säkerställa dess reliabilitet, pålitlighet och för att säkerställa mätfel 
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(Mohsen och Reg, 2011). Svaren bör korrelera med varandra och som reliabilitet mått är allt 

över 0.7 acceptabelt (Santos, 1999).  

 

Nedanför presenteras Cronbachs Alfa för begreppen. Alla begrepp är över 0.7 och därav 

acceptabla.  

 Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of items 

Behov av beröring ,837 ,838 6 

Paketutvärdering ,833 ,835 4 

Betalningsvilja ,908 ,913 2 

Produktutvärdering ,767 ,768 4 

 

Tabell 2.1. Cronbach’s Alpha (Källa: Egen) 

 

2.8 Forskningsprocess  

 

Först gjordes enkäterna på en förpackning av mobilskal som kallas för det heltäckande skalet, 

sedan det opaketerade mobilskalet och sist bilden på mobilskalet. Det gjordes tre likadana 

enkäter med exakt samma frågor och svarsalternativ. 

 

Datan till studien baseras på vetenskapliga artiklar samt litteratur. Frågorna är utformade efter 

de olika begreppen som ska undersökas. Studien ville ta reda på hur möjligheten till beröring 

av produkter påverkar paketutvärderingen och produktutvärderingen samt betalningsviljan. 

Pakteringen är ett mobilskal med mer eller mindre möjlighet till beröring av produkten.  

 

Paktering mobilskal 1: Heltäckande, går ej att böja eller känna på materialet. 

Paketering mobilskal 2: Utan förpackning, går att känna på materialet och böja. 

Paketering mobilskal 3: Bild, går ej att känna eller vrida på, utan förpackning, motsvarar online-

shopping. 
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Bilderna på skalen som användes till respondenterna återfinns i bilaga B på sidan 70. Bilderna 

togs mot en mörk bakgrund som var neutral för att framhäva mobilskalet på bästa sätt. Det var 

svårt att ta bilden mot en vit bakgrund då det blev tydliga skuggor på den vita bakgrunden vilket 

gjorde att mobilskalet framstod på ett annat vis än i verkligheten. Bilderna som finns i bilagan 

har inte använts på något annat vis än till denna studie. Bild 4, med vit bakgrund används i 

internet-enkäten för grupp 3 och har vit bakgrund för att det är det vanligaste när det kommer 

till internethandel och katalogköp. Mobilskalet är fotograferat på snedden för att få med flest 

vinklar av skalet och därmed ge en mer helhetsbild av mobilskalets attribut. Bilderna är 

fotograferade allt eftersom då det är samma produkt på alla bilderna men med olika 

förpackningar. Bilden nummer 1 och 2 med hel förpackning togs först, sedan bild 5 med 

förkastade alternativet (klippt förpackning) då vi ansåg att det inte blev tillräckligt bra. Då togs 

förpackningen av och bild nummer 3 och 5 togs. 

 

En svårighet vi stötte på när vi kommit en bit in i studien var vilka alternativa paketeringar vi 

skulle undersöka. Till en början hade vi en till grupp. På grund av svårigheten att få till en snygg 

paketering med begränsad möjlighet till beröring så valde vi att inte ha med det alternativet och 

antalet enkäter som skulle samlas in på de andra tre grupperna ökades på, se bilaga B. När 

enkäterna sedan samlades in stötte vi på en del svårigheter att hitta tillräckligt många 

respondenter som var villiga samt hade tid att svara på enkäterna så vi fick samla in enkäter 

även på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. Anledningen att biblioteket fanns lämpligt var 

att respondenterna inte känner sig stressade eller tidspressade, utan de kunde svara på enkäten 

i lugn och ro.  

 

Med hjälp av vetenskapliga artiklar från forskare kom vi fram till modellen om hur man tar reda 

på behov av beröring, betalningsvilja, produktutvärdering samt paketutvärdering. Vidare 

anpassades specifika enkätfrågor till våran studie. Enkäterna ändrades om några gånger för att 

få fram bästa möjliga resultat av de fyra koncepten.  
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3 REFERENSRAM 

 

Referensramens syfte är att presentera det område som ska undersökas med hjälp av olika 

vetenskapliga artiklar och material från relevanta författare för att få en helhet och ett samband 

mellan olika teorier. Detta kapitel har några få stora rubriker inklusive underrubriker som 

utgör en grund för hela uppsatsen. Den teoretiska referensramen avslutas med hypoteserna 

som tagits fram.  

 

 

3.1 Känselsinnets betydelse  

 

Människan har fem olika sinnen. De fem är följande; syn, ljud, lukt, känsel och smak. Varje 

person använder de fem olika sinnena, mer eller mindre, exempelvis när de utvärderar en 

produkt. Genom känseln som kompletterar de andra sinnena kan man gestalta sin omgivning 

genom att exempelvis känna på material, ytskikt, form och fasthet. Det taktila känselsinnet gör 

det möjligt för en konsument att få fysisk kontakt med en produkt (Eysenck, 2000; Hultén, 

2015; Jansson-Boyd, 2011; Peck &  Childers, 2003). 

 

Känselsinnet har en stor betydelse enligt Eysenck (2000), Fenko (2009), Hultén (2015), 

Jansson-Boyd (2011) och Peck och Childers (2003). Genom känselsinnet får man information 

som går till hjärnan när människan berör saker. När ett föremål kommer i kontakt med 

människans hud så vet den om det är något som man behöver skydda sig emot. Redan som barn 

är känselsinnet viktigt för utvecklingen (Hultén, 2015). Jansson-Boyd (2011) instämmer med 

att känselsinnet är det första sinnet som utvecklas hos människan. Vid födsel tar barnet upp 

information från känselsinnet. Spädbarn använder känselsinnet för att upptäcka nya saker i 

omgivningen. Hultén (2015) skriver att vid sjunde veckan reagerar ett foster på beröring genom 

huden. Huden är kroppens största organ och utgör cirka två kvadratmeter vilket motsvarar 10 

till 25 procent av kroppsvikten.  

 

Jansson-Boyd (2011) menar att konsumenter som förväntar sig att få vidröra produkterna men 

inte får möjligheten till det kommer bli irriterade och utvärdera produkten negativt. Känsel har 

en betydelse när det gäller för konsumenter att få information om produkter och varumärken 

enligt Peck och Childers (2003). Enligt Fenko (2009) är det med hjälp av känselsinnet som mest 

information från omgivningen analyseras. När beröring sker så registrerar huden inte bara hur 
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individen stimuleras utan även hur medveten individen är om detaljer på den sak människan 

berör. Vart stimulansen befinner sig avgör förmågan att skilja på detaljer. 

 

3.1.1 Shoppa med känsla  

 

Schmitt (2000) antyder att det ska vara en upplevelse att shoppa. Underhill (2010) instämmer 

med sitt begrepp “den sensuella shopparen” eftersom att röra produkter är viktigare än någonsin 

för konsumenter. Begreppet innebär att sinnena är i fokus när man shoppar för att välja produkt. 

Användningen av sinnena är själva nyckeln till inköp. Butikernas funktionssätt har ändrats och 

varor bör ligga framme istället för på lagret.  

 

Upplevelsemarknadsföring med användning av sinnena är det nya sättet att marknadsföra. Det 

traditionella sättet är påväg att dö ut (Achrol & Kotler, 2012; Hultén, 2015). Vidare lyfter 

Hultén (2015) fram att vid beröring av en produkt överförs information till konsumenten som 

ger en känsla för en specifik produkt. En konsument upptäcker en produkt i två steg. Först tar 

man tag i produkten och sedan lyfter man upp den. Konsumenten känner och klämmer på 

produkten på olika sätt för att få sig en uppfattning om den.  

 

En konsument föredrar att röra sig i en butiksmiljö som möjliggör för konsumenten att känna 

på produkten. Det leder till att konsumenten kan göra en produktutvärdering (Underhill, 2010). 

Forskaren fortsätter med att om det finns möjlighet att beröra produkter i butik ökar även 

förtroendet för varumärket eftersom sensorisk information ges. Kundtillfredsställelsen beror 

bland annat på kön och smak. Hultén (2015) påtalar att möjligheten till att beröra produkter 

skapar positiva känslor, attityder och upplevelser av produkten som vidrörts. Vid köpsituationer 

är känselsinnet det sinnet som har positiv effekt på individen och leder till impulsköp. När 

konsumenter shoppar är det ett av de få tillfällen då möjligheten finns att få uppleva det 

materiella värdet genom att använda känselsinnet. Underhill (2010) menar att en snygg 

presentation av produkten, som bjuder in till att känna på produkten, kan vara mer effektivt och 

intressant än vanlig marknadsföring och en väg till impulsköp. Praktiskt taget är det till 

mestadels impulsiva köp som konsumenter gör och är ett resultat av var konsumenten sett, 

luktat, smakat eller berört. Swinyard (1993) tillägger att hur mycket en konsument köper beror 

på upplevelsen de får när de shoppar, som sedan i sin tur påverkar humöret.  

 



28 

 

Hormonet oxytocin frigörs i kroppen vid beröring och det ökar individens välbefinnande. 

Därför påverkas man positivt av beröring skriver Hultén (2015) och Jansson-Boyd (2011). 

Detta styrker Swinyard (1993) med att en positiv shoppingupplevelse gör konsumenten på 

bättre humör och mer villig att köpa. Hultén (2015) fortsätter med att det gör även så att 

individen blir avslappnad och minskar stress. Känselsinnet kan framstå mer som det förklarande 

sinnet än det mottagande sinnet. Det skapar ett formsinne hos en person vilket gör att människan 

kan uppfatta saker och ting. Exempelvis att en boll är rund. Det gör att människan kommer ihåg 

och kan på nytt uppleva en känsla av beröring om man tänker på eller får se det aktuella 

föremålet. 

 

3.2 Paketutvärdering 

 

Paketering av produkter uppmuntrar respektive förhindrar beröring av produkter. Hur 

paketeringen är utformad har en avgörande betydelse vid inköpspunkten då konsumenten fattar 

sitt köpbeslut (Sheng Chung et al. 2017). Hultén (2015) fortsätter med att det även finns 

paketerade produkter som ändå inbjuder till beröring i form av ett hål i plasten eller 

paketeringen i en påse. Ett hål i plasten ger konsumenten chans att känna på materialet men inte 

böja på produkten medan en plastpåse tvärtom ger konsumenten möjlighet att böja på produkten 

men inte känna på materialet. Underhill (2006) instämmer med Hultén (2015) och menar att det 

är mycket viktigt att konsumenten får komma i kontakt med materialet och känna på produkten. 

Vikten av produkten är även en avgörande faktor då lätta produkter oftast anses vara billigare 

och av sämre kvalité än tyngre produkter. Ampuero och Vila (2006) antyder att formen på 

paketeringen spelar roll eftersom produkter med runda former anses som billigare. Produkter 

med raka former anses som dyrare. Vidare skriver Underhill (2006) att ett tydligt behov som 

konsumenten har är att känna på produkter. Företagen som tillverkar förpackningar ska 

uppmuntra till beröring av produkterna och inte paketera dem så de inte kan beröras. Underhill 

(2006) och Hultén (2015) påstår att när det gäller en del produkter så bedöms kvalitén efter 

vikten då den är paketerad, när det inte gäller större produkter som datorer som kan beröras och 

testas.   

 

Konsumenter har en tendens att röra produkter när de shoppar. Det är en utmaning för butiker 

hur de ska hantera konsumenternas beröring av produkterna eftersom konsumenterna tar på 

produkter som blir smutsiga (Argo, Dahl & Morales, 2006). Konsumenter öppnar ofta 

förpackningar för att känna på produkterna. Detta gör att andra inte vill köpa produkten då 
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trasiga förpackningar kan vara en anledning att konsumenter väljer att avleda köpet. 

Konsumenter upplever öppnade förpackningar som oattraherande då det är uppenbart att andra 

konsumenter rört vid produkten. Argos et al. (2006) studie visar att konsumenter gillar själva 

att röra vid produkterna, men ogillar att andra konsumenter rör vid produkten. Kontakt mellan 

konsument och produkt kan ha en negativ inverkan på andra konsumenter. Peck och Shu (2009) 

påpekar att beröring av en produkt ökar upplevelsen av ägandet av en produkt.  

 

3.3 Betalningsvilja 

 

Betalningsviljan kan definieras som det högsta priset en konsument är villig att betala för en 

produkt (Varian, 1992), det skiljer sig från vad individen faktiskt betalar i många fall 

(Lundmark, 2014). Om konsumenten anser att produkten är mindre värd än vad den kostar 

kommer ett köp inte göras eftersom individen hellre använder sin begränsade budget till andra 

produkter. Om varan värderas högre än vad den kostar kommer individen däremot att köpa den. 

Miller et al (2011) presenterar direkta och indirekta mått på hur man kan mäta konsumenters 

betalningsvilja. Konsumenter har ofta en tendens att underskatta eller överskatta sin vilja att 

betala för en produkt. Det intressanta med Miller et al. (2011) studie är att de studerar faktiska 

köpbeteenden och betalningsviljan av en produkt. För att mäta konsumentens betalningsvilja 

använder forskarna bland annat måtten OE och BDM. 

 

Vid användning av OE som mått, frågar man direkt vad konsumenten är villig att betala med 

hjälp av en öppen fråga. BDM som tillvägagångssätt är konsumenten som deltar i studien 

skyldig att köpa en produkt och tala om vad dess betalningsvilja är för produkten. Om priset är 

mindre eller lika med måste konsumenten köpa produkten. Det visade sig att BDM var ett mått 

som visade konsumenternas faktiska betalningsvilja bäst eftersom dem var tvungna att köpa 

produkten. Wertenbroch et al. (2002) bekräftar att BDM är ett mått som visar konsumenter 

faktiska betalningsvilja. Det kan vara svårt att veta vad deltagarna till en studie egentligen är 

villig att betala för en produkt då deltagaren kan säga något annat för att få produkten billigare. 

Det skapar svårigheter i att veta vad betalningsviljan faktiskt är. Genom att fastställa 

betalningsviljan på en produkt där deltagaren slumpmässigt får ett pris som både kan vara högre 

eller lägre, måste deltagaren erkänna betalningsviljan annars blir deltagaren besviken om priset 

blir högre än förväntningen.   
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Peck (2010) antyder att genom att röra vid produkten får man känslan av ägarskap. Det höjer 

vilket pris människor är villiga att betala för produkten. Konsumenterna tenderar även att göra 

mer spontana köp. Jansson-Boyd (2011) instämmer att känselsinnet är ett viktigt verktyg för att 

göra enklare för konsumenten att utvärdera produkten samt användbart för att sticka ut 

konkurrensmässigt. 

 

3.4 Behov av beröring  

 

Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, (2001) skriver om att vissa konsumenter föredrar att 

känna på produkter innan de köper något, andra inte. Alla som går ut för att shoppa är olika 

individer med olika behov. Det finns kulturella, sociala, personliga och psykologiska behov. 

Vieira (2012) antyder att vissa konsumenter har svårt att köpa en produkt utan beröring av 

produkten först. Det ger dem en garanti om produkten samt information som leder till minskad 

osäkerhet. 

 

Den internationella konsumentmarknadsföringen använder sig av ett instrument för att mäta 

behovet för beröring. Peck och Childers (2003) presenterar en skala beroende på vilket behov 

man har av att beröra en produkt. Skalan är utvecklad för att mäta individuella skillnader i behov 

av beröring. Måttet består av en tolvsiffrig skala som presenteras nedan. Behov av beröring är 

inte sammankopplat med det traditionella marknadsföringskanalerna, utan är en 

tvådimensionell konstruktion som indikerar när konsumenten har ett stort respektive litet behov 

för beröring. Vissa personer har ett större behov för beröring på produkter än andra, då individen 

har olika preferenser när de använder känselsinnet för att få information om produktens 

egenskaper. Vidare skriver forskarna att vissa rör en produkt bara för att lägga ned den i en 

varukorg. Andra kan stå länge och känna på produkten. Följande presenteras Peck och Childers 

(2003) skala för behov av beröring (egen översättning).  

 

1. När jag går i en butik så kan jag inte hjälpa att jag rör alla sorts produkter.  

2. Att röra produkter kan vara roligt.  

3. Jag litar mer på produkter som jag kan vidröra innan köp.  

4. Jag känner mig mer bekväm att göra ett köp om jag har rört produkten först. 

5. När jag väljer produkt i affären, gör jag endast köp efter att ha rört produkten. 

6. Om jag inte kan röra en produkt i butiken så vill jag inte göra ett köp. 

7. Jag gillar att röra produkter, även om jag inte ska köpa dem.  
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8. Jag känner mig mer bekväm att göra ett köp om jag har rört produkten innan.  

9. När jag shoppar i affären gillar jag att röra alla sorts produkter.  

10. Det enda sättet att ta reda på om en produkt är värd att köpa är att känna på den. 

11. Det är många produkter som jag skulle köpt om jag bara kunde känna på dem innan.  

12. Jag rör alla sorts produkter.   

 

Konsumenter som är starkt motiverade till att känna på produkter måste göra det för att skapa 

sig en upplevelse medan konsumenter som inte har samma behov kan ett tidigare minne räcka 

för att reducera beröring av produkten, (Hultén, 2015). Grohmann, Spangenberg och Sprott 

(2007); Klatzky och Lederman (1993) instämmer att behovet av beröring av produkter varierar 

mellan människor. Vidare påtalar Grohmann et al. (2007) att vissa människor känner sig mer 

bekväma med att beröra en produkt innan köp medan andra inte bryr sig då endast visuell 

information räcker. De konsumenter som har ett stort behov av beröring föredrar att handla i 

affärer som tillåter dem att känna och klämma på produkter för att kunna fatta ett mer grundligt 

köpbeslut. De föredrar att köpa produkten i en fysisk butik hellre än i en virtuell miljö. En 

undersökning av Citrin et al (2003) visar att de konsumenter som har större behov av beröring 

har negativ inställning till att köpa produkter online då de inte kan röra produkterna innan köp.  

 

Enligt Underhill (2006) har de flesta produkter som är oplanerade köp har vidrörts, luktas, 

lyssnats eller smakats på. Peck och Childers (2006) skriver att oplanerade köp ökar om 

konsumenten har uppmuntrats att vidröra en produkt. Individens känslor om varan ökar och ger 

personen uppmuntras att utforska produkten vidare. Impulsivitet och icke-impulsivitet når en 

fas som präglas av tillfredsställelse och impulsivt beteende förekommer då. Det är av stor 

betydelse att butikerna gör sina produkter tillgängliga för konsumenterna så de kan känna på 

produkterna då det finns de konsumenter som anser att det är viktigt att få ta på produkten innan 

köp. Om produkterna inte finns tillgängliga att ta på så får konsumenterna som har behov för 

beröring en känsla av osäkerhet då de vill testa, känna och utforska produkterna. Forskarna 

Peck och Childers (2006) vill i sin studie testa hur både person och situation påverkar 

impulsköpen genom att mäta vilket behov varje enskild individ har av att känna på en produkt. 

Det gjorde dem genom en så kallad personlighetsskala. Genom att låta någon känna på en 

produkt tillsammans med skylten “känn fräschheten” samt känna på en produkt utan skylt 

visade det sig att de individerna som hade ett större behov av att känna på produkterna gjorde 

mer impulsköp än dem personerna som inte hade ett stort behov av att känna på produkterna. 

Peck och Childers (2006) tolkning är att miljön påverkar konsumenten att röra vid produkten 
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och ökar impulsköpen. En konsument som uppmuntras till att beröra en produkt kommer att få 

en bättre attityd till varumärket. En butik bör alltså möjliggöra för konsumenten att känna på 

produkter för att konsumenten ska skapa sig en positiv känsla till varumärket.   

 

Mobiltelefoner klassificeras som produkter som kräver en hög grad av beröring, enligt Hultén 

(2015). De näst högst rankade, som kräver en moderat grad av beröring är bland annat 

digitalkameror. Det är viktigt att beröra produkter påtalar Underhill (2006), speciellt om man 

som konsument kommer i kontakt med dessa produkter dagligen. Vidare skriver Hultén (2015) 

att konsumenter skapar ett eget värde genom att uppleva produkten vid beröring. Hur produkten 

känns påverkar konsumentens uppfattning om produkten. Det kan även påverka konsumentens 

utvärdering och val av produkt men även hur mycket pengar konsumenten är villiga att spendera 

på produkten.  

 

3.4.1 Kön  

 

Workman (2010) skriver om en undersökning där författaren mätt behov av beröring och sett 

skillnader mellan olika kön. Studien visar att kvinnor har ett större behov av beröring. Underhill 

(2006) skriver att shopping betyder olika för olika människor. Kvinnor har större förmåga att 

shoppa i ett lugnt tempo och ta sig tid att känna på produkter. De undersöker och jämför 

produkterna samt är mer prismedvetna än män. Män beter sig mer irrationellt i butikerna och 

kvinnorna ställer oftare frågor till personalen. Underhill (2006) menar vidare att männen lägger 

också mindre tid på att känna på produkterna än vad kvinnorna gör. Män kollar mer sällan på 

något som de inte tänkt köpa, vilket i sin tur hade kunnat leda till impulsköp. Om de inte hittar 

den produkten som de köper så kan de lämna butiken hellre än att ta kontakt med personalen. 

Kvinnor ser mer nöje i shopping och går runt länge och känner och testar produkter som de 

egentligen inte har som avsikt att köpa.  

 

Underhill (2006) skriver också att männen har till viss del ett annat beteende när det kommer 

till shopping. Män besöker butiker av nyfikenhet då de vill se det nya i produkterna och gör 

detta utan att rådfråga personalen. De flesta män trivs med att själva skaffa sig den information 

de behöver genom att läsa på förpackningar och skyltar. Idag är shopping en social aktivitet och 

kvinnor är de som påverkas mest av psykologiska och känslomässiga aspekter. Hultén (2015) 

styrker detta med att kvinnor är mer känslomässiga än män överlag. Dock är impulsköp vanligt 

bland båda könen menar Underhill (2010). Hela 60 till 70 procent av inköpen är oplanerade.  
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3.5 Produktutvärdering 

 

Vid produktutvärdering spelar känsel in. Känsel har fått ett ökat intresse inom 

marknadsföringen enligt Peck (2010). Genom att känna på produkten förbättras 

produktutvärderingen av produkten för konsumenten. Synliga produktegenskaper påverkar 

produktutvärderingen. Hultén (2015) menar att via beröring identifierar man objekt. 

Konsumenter är benägna att lyfta upp och vidröra produkter vilket också ger konsumenten ett 

ökat förtroende för varumärket. Om produkten inte överensstämmer med människans tankar 

om hur den känns i handen kommer produkten troligtvis inte att köpas eftersom den inte är som 

förväntat. Genom att ändra form, yta eller ytskikt på en produkt antyder Spence och Gallace 

(2008) att man kan manipulera en individs upplevda känselsinne. Produktens form och hur den 

känns i konsumentens händer behöver inte bara påverka känselsinnet utan kan ha påverkan på 

andra sinnen också. Exempelvis synen bidrar till hur man uppfattar formen på en produkt.  

 

Peck (2010) har gjort en studie om vilka produktattribut som tilltalar konsumenten att känna på 

en produkt. Ju mer komplex och hårdare materialet blir på produkten desto mer minskar viljan 

hos konsumenten att känna på produkten. En mjuk och smidig produkt med snygg design är 

mer inbjudande för konsumenten att känna på. Peck (2010) fortsätter med att känselsinnet 

används för att få förståelse och ett intryck om produktens egenskaper. Intrycket används för 

att kunna göra ett mer välgrundat köpbeslut. Känselsinnet är särskilt användbart för att avgöra 

de materiella egenskaperna, textur och hårdhet samt för att avgöra användbarheten hos 

produkten. Det, i sin tur, gör konsumenten mer motiverad att köpa produkten.  

 

Det är av stor roll viktigt när konsumenten handlar att produkten ligger bra och bekvämt i 

handen skriver Fenko (2009). Vidare skriver forskaren att känselsinnet är det sinne som starkast 

reagerar på obehag men även det sinne som oftast ger en positiv sinnesupplevelse. Det är en 

viktig faktor för detaljhandlare att deras produkter är tillverkade i material och form som känns 

behagligt för konsumenten vid beröring. Material och form ger positiva respektive negativa 

upplevelser. En förpackning förhindrar konsumenten från att känna hur produkten känns i 

handen. Det hindrar konsumenten från att göra ett välgrundat köpbeslut. 

 

Hultén (2015) tar upp att genom att känna på en produkt ökar konsumentens förtroende då 

konsumenten får sensorisk feedback på kvalitén. Grohmann et al. (2007) tar upp att individer 
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som kan röra en produkt har lättare att skilja på kvalitetsnivåer angående produktens attribut. 

Konsumenten kan redan vid köp veta vad han / hon kan förvänta sig av produktens egenskaper. 

Det leder till mindre returer av produkter samt nöjdare konsumenter. Genom att få känna på en 

produkt kan konsumenten avgöra kvalitén på materialet. Det kan hjälpa konsumenten att 

utvärdera produkten och ökar möjligheterna till köp. Vidare menar Hultén (2015) att undersöka 

produkten kan ses som problemlösande men det kan även vara en upplevelse för konsumenten 

som anser det roligt, rofyllt eller fantasifullt. Människan använder känseln för att utvärdera 

produkter. Viktigt för konsumenten är att få beröra både mjuka och hårda produkter för att 

kunna göra en produktutvärdering (Abhishek et al. 2013). Hur stort behov en individ har att 

känna på en produkt har visat sig vara beroende av vilket kön han / hon är av. 

 

Citrin et al. (2003) delar in produktutvärderingen i två olika dimensioner. Den ena är att man 

berör för att uppleva kvalitén på produkten (instrumentell beröring). Den andra är att beröra för 

att skapa en känsla för produkten (autotelic beröring). Instrumentell beröring är beröring för att 

köpa, där beröring betraktas som ett ändamål i sig som i sin tur kan leda till ett köp. 

Konsumenten känner på produkten för att få mer information om produkten i sig och här är det 

då viktigt att paketeringen inte hindrar konsumenten till beröring. De konsumenter som däremot 

känner på produkter för att det är intressant, ger dem njutning eller är roligt har ett autotelic 

behov. Den konsumenten har ingen avsikt att köpa produkten, utan endast känna på den och 

skapa en känsla för den. Hultén (2015) skriver att både vuxna och barn har behoven av att röra 

vid en produkt för att kunna få en uppfattning om egenskaperna. Det anses även vara ett 

situationsberoende beteende som alltså inte är ett beteende som är likadant från gång till gång. 

 

Hultén (2015) skriver att shopping på internet försvårar köpbeslut då konsumenten inte kan 

beröra produkterna. Det är uppenbart att det har en negativ påverkan på konsumentens 

känselupplevelse och därmed försvårar produktutvärdering och köpbeslut. Phillips, Donoho, 

Keep, Mayberry, McCann, Shapiro och Smith (1997) skriver att produkter som kräver en 

upplevelse är svårare att köpa online. 
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3.6 Hypoteser och forskningsmodell 

 

Produkten i den här studien är ett mobilskal som vi kommer variera genom att ändra 

möjligheten till beröring. Förändringen kommer i ett av fallen ske med hjälp av förpackning, 

som begränsar möjligheten till beröringen. Ett annat fall är en bild på produkten som tar bort 

möjligheten till beröring. Även kommer det vara ett mobilskal utan förpackning som ger full 

möjlighet till beröring. 

 

 

3.6.1 Hypoteser  

 

Produktutvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsvilja 

 

 

 

 

Hypotes 1 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det helt än när det är paketerat. 

 
Hypotes 2 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det helt än när det är visat på bild. 

 Hypotes 3 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det i paket än när det är visat på bild. 

Hypotes 4 

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet helt än när det är paketerat. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketutvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hypotes 5  

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet helt än när det är visat på bild.  

Hypotes 6  

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet i paket än när det är visat på bild. 

Hypotes 7 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat högre när de får röra det helt än när det är paketerat. 

 
Hypotes 8 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat på högre när de får röra det helt än när det är visat på 

bild. 

Hypotes 9 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat på högre när de får röra det helt än när det är visat på 

bild.  
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3.6.2 Forskningsmodell  

 

 

  

Figur 3.1. Modell (Källa: Egen) 

 

Huvudsakligen så visar modellen hur produktutvärderingen, paketutvärderingen och 

betalningsviljan påverkas av möjlighet till beröring av mobilskalet. Det vill säga om 

mobilskalet är paketerat, utan paketering eller visas på bild så ändras produktutvärderingen, 

paketutvärderingen och betalningsviljan. Modellen visar även att de begreppen är oberoende av 

varandra. Modellen förklarar att känselsinnet har en betydande roll.  

 

Då känselsinnet är viktigt för en person för att få information om produkter vill konsumenter 

känna på produkter innan de köper dem då de får en uppfattning om kvalité och hållbarhet (Peck 

& Childers, 2003). Om produkten är av dålig kvalité så kan det vara svårt att se om produkten 

är helt paketerat. En fin förpackning gör att konsumenten blir mer villig att betala ett högre pris 

då det ger intryck om att produkten är av bättre kvalité. En dålig förpackning innebär att de kan 

vara mer villiga att betala när produkten är utan förpackning och de verkligen kan känna på 

kvalitén. Eftersom konsumenter grundar sina köpbeslut på förpackningens utséende (Sheng 

Chung et al. 2017) så sker en mer rättvis produktutvärdering när produkten är utan förpackning 

då den kan utvärderas mer korrekt. En fin förpackning på en dålig produkt kan därmed ge 

konsumenten större förhoppningar på produkten och tvärtom. Konsumenten blir på bättre 

humör vid beröring (Swinyard, 1993), samt blir avslappnad och mer villig att köpa (Hultén, 

2015) så borde konsumenterna uppskatta produkter som går att beröra mer än de som inte går 

att beröra.  
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3.6.3 Teori reflektion  

 

Teorin har en stödjande roll för att ge förståelse för dem olika delarna som studien kommer att 

behandla. Författarna till studien anser att det som tas upp i teorin behövs för att analysera och 

diskutera resultatet. Framför allt är delen om känselsinnet grundläggande för att läsaren ska 

förstå betydelsen av beröring för konsumenten. Huvudområdet är betalningsviljan, behov av 

beröring, paketutvärdering och produktutvärdering. Kön är ett avsnitt som ger läsaren förståelse 

för skillnader som kan uppstå vid behov av beröring. Till teorin har vetenskapliga artiklar 

använts samt en del litteratur. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att bestämma 

källans trovärdighet för att kunna bidra med relevant teori, vilket författarna till den här studien 

varit noggrann med vid insamlandet av material till teorin. Även när källan är publicerad samt 

trovärdigheten i källan har tagits hänsyn till.   
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4 RESULTATREDOVISNING 

 

I detta avsnitt presenteras de resultat av empiriska material som samlats in i form av enkäter. 

Materialet presenteras nedan och är sammanställt av 300 enkäter. En kvantitativ undersökning 

har genomförts för att se hur möjligheten till beröring påverkar produktutvärderingen, 

paketutvärderingen och betalningsviljan.  Respondenterna är 50% män och 50% kvinnor i 

varje grupp. 

 

 

 Tabell 4.1. Oneway  

 

Grupp 1 motsvarar mobilskal i förpackning. Grupp 2 motsvarar mobilskal utan förpackning. 

Grupp 3 motsvarar mobilskal på bild. N står för antalet insamlade enkäter. Mean står för 

medelvärdet. I Oneway testet presenteras medelvärdet för betalningsmetoden och 

produktutvärderingen för varje grupp. Medelvärdet skiljer sig mer mellan grupperna för 

betalningsviljan än för produktutvärdering där de är mer stabila då medelvärdet inte skiljer sig 

så mycket. Vi kan se att grupp 2 är minst villiga att betala ett högre pris för mobilskalet medan 

grupp 1 är mer villiga att betala mer för mobilskalet. För produktutvärderingen ligger 

medelvärdet runt 2,3 till 2,8 enheter.  

 

Enligt tabell 4.1 så kan vi se att betalningsviljan är högst på grupp 1, det vill säga produkten 

med förpackning, med medelvärde på 163 kronor. Efter det så kommer bilden som motsvarade 

katalogköp eller internetköp, med ingen möjlighet till beröring. Detta med ett medelvärde på 

110 kronor och sist kommer skalet utan förpackning med ett medelvärde på 106 kronor. Även 

när vi ser till minimum och maximum vad respondenterna är villiga att betala så är det högsta 

priset på skalet i förpackning, inom 30 till 700 kronor. Därefter kommer bilden på skalet med 
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50 öre till 500 kronor och minst villiga var respondenterna att betala för skalet utan förpackning, 

0 till 450 kronor. När det gäller produktutvärderingen ligger medelvärdet för grupp 1 på 2,78 

enheter. Medelvärdet för grupp 2 ligger på 2,42 enheter och medelvärdet för grupp 3 ligger på 

2,29 enheter.  

 

4.1 Anova och post hoc test för betalningsvilja och produktutvärdering 

 

 

Tabell 4.2. ANOVA 

 

Anova-testet jämför variationerna mellan grupperna. För betalningsvilja finner vi ett högre F 

värde (12,25) vilket betyder att variationen för grupperna är stor. För produktutvärdering finner 

vi att F värdet (5,929) också har en stor variation. För betalningsmetod finns det en signifikant 

skillnad då p=0,00<0,05. Vid produktutvärdering, då p=0,003<0,05 är resultatet också 

signifikant. Det kan fastställs med 95 procents säkerhet att minst två av värdena skiljer sig åt 

på ett sätt som inte beror på slumpen. Därav har ett post hoc test tagits fram för att kunna se 

vilka värden som skiljer sig signifikant.  

  

Tabell 4.3. Post Hoc Test 
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4.1.1 Produktutvärdering 

 

Produktutvärderingen läses av från andra kolumnen, horisontellt i tabell 4.3. Först jämförs 

grupp 1 med grupp 2 och 3. Grupp 1 och 2, där p=0,042<0,05 och är signifikanta. Grupp 1 och 

3 där p=0,003<0,05 är och också signifikanta. I andra raden (fortfarande i den andra horisontella 

kolumnen) jämförs grupp 2 med grupp 1 och 3. För grupp 2 och 1, där p=0,042<0,05 är 

resultatet signifikant. För grupp 2 och 3 där p=0,641>0,05 är resultatet inte signifikant. Till sist 

jämförs grupp 3 med grupp 1 och 2. För grupp 3 och 1, där p=0,003<0,05 är signifikant. För 

grupp 3 och 2 där p=0,641>0,05 är inte signifikant.  

 

Det finns en signifikant skillnad när det gäller produktutvärderingen mellan dem olika 

grupperna. Grupp 1 utvärderar produkten högre till skillnad från grupp 2 och grupp 3. Grupp 1 

utvärderar produkten med 0,4 enheter högre än grupp 2. Jämför man grupp 1 och 3 så utvärderar 

grupp 1 produkten med 0,5 enheter mer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp 2 

och 3. Utan dess utvärdering skilde sig med 0,1 enheter.  

 

Därav kan:  

Hypotes 1: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när de får röra 

mobilskalet helt än när det är paketerat. - Förkastas 

Hypotes 2: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när de får röra 

mobilskalet helt än när det är visat på bild. - Förkastas 

Hypotes 3: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när de får röra 

mobilskalet i paket än när det är visat på bild. - Accepteras 

    

4.1.2 Betalningsvilja 

 

I post hoc testet börjar vi med att läsa av hur betalningsmetoden skiljer sig mellan de olika 

enkätundersökningnarna. Den första horisontella kolumnen står för betalningsmetod. I första 

raden jämförs grupp 1 med grupp 2 och 3. Då p=0,00<0,05 för båda grupperna finner vi en 

signifikant skillnad. Skillnaden är signifikant med 95 procents säkerhet. I andra raden jämförs 

grupp 2 med grupp 1 och 3. Det kan konstateras att grupp 2 och 1, där p=0,00<0,05 är 

signifikanta. Dock är grupp 2 och 3, där p=0,927>0,05 inte signifikant. I tredje raden jämförs 

grupp 3 med grupp 1 och 2. För grupp 3 och 1, där p=0,00<0,05 är signifikant. Grupp 3 och 2, 

där p=0,927>0,05 är inte signifikanta. 
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Grupp 1 är signifikant mer villiga att betala ett högre pris för mobilskalet än både grupp 2 och 

3. Grupp 1 är villiga att betala 57 kronor mer än grupp 2. Om mobilskalet i den här studien är 

paketerat ökar betalningsviljan med 57 kronor. Jämför man grupp 1 med grupp 3 så ökar 

betalningsviljan hos grupp 1 med 52 kronor. Ett paketerat skal jämfört med mobilskal på bild 

är 52 kronor mer värt enligt respondenterna. Grupp 2 och 3 är inte signifikant skilda från 

varandra utan där skilde betalningsviljan med endast 4 kronor.  

 

Därav kan:  

Hypotes 4: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra mobilskalet helt 

än när det är paketerat. - Förkastas 

Hypotes 5: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra mobilskalet helt 

än när det är visat på bild. - Förkastas  

Hypotes 6: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra mobilskalet i paket 

än när det är visat på bild. - Accepteras 

 

4.2 Anova och Post hoc test för behov av beröring och paketutvärdering 

 

Tabell 4.4. Oneway 

 

Oneway tabellen visar antal insamlade enkäter. Totalt är det 300 stycken enkäter. För 

medelvärdet finner vi att grupp 1 låg på 2,67 enheter. För grupp 2 låg medelvärdet på 2,39 

enheter och för grupp 3 låg medelvärdet på 2,05 enheter. Detta gäller för den andra horisontella 

kolumnen med begreppet paketutvärdering. Behov av beröring visar att respondenterna till de 

olika grupperna hade samma förutsättningar. Enligt tabell 4.4 ovan så kan vi se att det är ingen 

större skillnad mellan behov av beröring, då det inte finns någon signifikant skillnad. Eftersom 

behov av beröring inte skilde sig mellan grupperna så var det inte individuella skillnader som 
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påverkade utvärderingen utan möjligheten av att beröra mobilskalen. Det stämmer överens med 

validiteten. 

 

 

Tabell 4.5. ANOVA  

 

I tabell 4.5 ovan jämförs variationen mellan grupperna igen men den här gången för våra andra 

begrepp, det vill säga paketutvärdering och behov av beröring. För paketutvärdering (är den 

andra horisontella kolumnen) är F värdet (9,421) högt och därav stor variation mellan 

grupperna. Då p=0,00<0,05 finns det en signifikant skillnad som inte beror på slumpen. Det 

fastställs med 95 procents säkerhet. Genom att titta vidare på post hoc testet kan vi finna vilka 

värden som skiljer sig signifikant.  

 

  

Tabell 4.6. Post Hoc Test  
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4.2.1 Paketutvärdering  

 

I den andra horisontella kolumnen finns paketutvärderingen. I första raden jämförs grupp 1 med 

grupp 2 och 3. För grupp 1 och 2, där p=0,126>0,05 är skillnaden inte signifikant. För grupp 1 

och 3, där p=0,00<0,05 är skillnaden signifikant. I andra raden jämförs grupp 2 med grupp 1 

och 3. För grupp 2 och 1, där p=0,126>0,05 är inte signifikant. För grupp 2 och 3, där 

p=0,047<0,05 är signifikanta. I tredje raden jämförs grupp 3 med grupp 1 och 2. Värdena mellan 

grupp 3 och 1, där p=0,00<0,05 är signifikanta. Värdena mellan grupp 3 och 2, där p= 

0,047<0,05 är också signifikanta.  

 

Det finns en signifikant skillnad när det gäller paketutvärderingen mellan dem olika grupperna. 

Här skiljer sig grupp 3 med grupp 2 och grupp 1. Grupp 3 utvärderar paketeringen, jämfört med 

grupp 1, med 0,6 enheter mindre. Det vill säga, om mobilskal säljs på bild utvärderas 

paketeringen med 0,6 enheter sämre. Mellan grupp 3 och 2 utvärderar utvärderas paketeringen 

med 0,3 enheter mindre. Alltså, om mobilskalet säljs på bild utvärderar respondenterna 

mobilskalets paketering med 0,3 enheter sämre till skillnad från ett mobilskal utan förpackning. 

Mellan grupp 1 och 2 fanns det ingen signifikant skillnad. Dess paketeringsutvärdering skiljde 

sig med 0,2 enheter. Det är inte så stor skillnad i paketutvärderingen mellan mobilskalet i 

paketering och mobilskal utan paketering.  

 

Därav kan:   

Hypotes 7: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är paketerat på 

högre när de får röra mobilskalet helt än när det är paketerat.  - Förkastas 

Hypotes 8: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är paketerat på 

högre när de får röra mobilskalet helt än när det är visat på bild. - Accepteras 

Hypotes 9: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är paketerat på 

högre när de får röra mobilskalet helt än när det är visat på bild. – Accepteras 
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4.3 Hypoteser sammanfattning  

 

Hypoteser Accepteras Förkastas 

Hypotes 1: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

mobilskalet högre när de får röra det helt än när det är 

paketerat. 

  

Hypotes 2: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

mobilskalet högre när de får röra det helt än när det är 

visat på bild. 

  

Hypotes 3: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

mobilskalet högre när de får röra det i paket än när det är 

visat på bild. 

  

Hypotes 4: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala 

mer när de får röra mobilskalet helt än när det är 

paketerat. 

  

Hypotes 5: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala 

mer när de får röra mobilskalet helt än när det är visat på 

bild. 

  

Hypotes 6: Konsumenter som rör mobilskalet vill betala 

mer när de får röra mobilskalet i paket än när det är visat 

på bild. 

  

Hypotes 7: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

sättet mobilskalet är paketerat på bättre när de får röra det 

helt än när det är paketerat. 

  

Hypotes 8: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

sättet mobilskalet är paketerat på bättre när de får röra det 

helt än när det är visat på bild. 

  

Hypotes 9: Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar 

sättet mobilskalet är paketerat på bättre när de får röra det 

helt än när det är visat på bild. 

  

 

Figur 4.1. Hypotessammanfattning (Källa: Egen). 
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5 DISKUSSION 

 

I det här avsnittet förs en djupare diskussion där teorin kopplas till resultatet. Egna reflektioner 

finns under en rubrik i slutet. Med hjälp av teorin ska resultatet analyseras för att få en 

förståelse kring varför resultatet kulminerade i dess utfall.  

 

5.1 Produktutvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet för produktutvärdering innebär att ett paketerat mobilskal är att föredra eftersom vi 

tolkar resultatet som att det helt paketerade mobilskalet fick högst produktutvärdering. Detta då 

mobilskalet i paket utvärderas högre än mobilskalet på bild, samt för att hypotes 1, konsumenter 

som rör paketerade produkter utvärderar produkter högre när de får röra produkten helt än när 

de är paketerade, inte accepterades. Vidare fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

mobilskalet utan paketering och mobilskalet på bild vilket kan tolkas som att de har en likgiltig 

produktutvärdering.  

 

Resultatet förhåller sig till tidigare forskning på det sättet att man kan tolka teorin som att en 

opaketerad produkt vore det bästa för att produkten ska utvärderas högre eftersom konsumenten 

får känna på produkten innan köp vilket Grohamn (2007) påpekade. Då shoppingen baseras på 

känselsinnet enligt forskare såsom Fenko (2009); Hultén (2015); Peck (2010); Underhill (2010) 

Hypotes 1 -  FÖRKASTAS 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det helt än när det är paketerat. 

 
Hypotes 2 - FÖRKASTAS 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det helt än när det är visat på bild. 

 Hypotes 3 – ACCEPTERAS  

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar mobilskalet högre när 

de får röra det i paket än när det är visat på bild. 
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så är känselsinnet samtidigt en viktig del för att utvärdera en produkt. Individer har lättare att 

skilja på kvalitetsnivåer om man får röra produkten innan köp. Hultén (2015) menar att genom 

att känna på en produkt innan köp ges sensorisk feedback vilket gör det enklare för 

konsumenten att utvärdera produkten. Vårt resultat om produktutvärdering skiljer sig även från 

Citrin et al. (2013) som menar att det kan vara både rofyllt och intressant att känna på en produkt 

men samtidigt för att få information om produkten. Det är viktigt att paketering inte hindrar 

konsumenten att känna på produkten då det kan förstöra produktutvärderingen.  

 

Abhishek et al. (2013) antydde dock att individen vill röra alla typer av produkter. Det tolkar vi 

som även paketerade produkter. Det kan vara en anledning till att hypotes 3 accepteras eftersom 

på bilden kan respondenten inte känna på mobilskalet medan den helt täckande förpackningen 

möjliggjorde att respondenten kunde lyfta upp, känna och identifiera objektet vilket Hultén 

(2015) påpekade var viktigt. Vidare antydde Spence och Gallace (2008) att produktens form 

och hur den känns i händerna kan ha en påverkan på andra sinnen också. Synen kan bidra till 

hur man uppfattar en produkt vilket kan vara en anledning till att hypotes 2 förkastades och att 

det helt paketerade mobilskalet fick högre produktutvärdering. Detta då respondenterna kunde 

kombinera synen med känselsinnet för att utvärdera produkten. För mobilskalet utan paketering 

kunde kvaliteten avgöras medan mobilskalet på bild begränsade möjligheten till beröring mer. 

Därför såg och kändes det paketerade mobilskalet bättre än det opaketerade mobilskalet. Vidare 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan mobilskalet på bild och mobilskalet utan paketering. 

Resultatet kan kopplas till Spence och Gallace (2008) som menar att man kan manipulera en 

individs känselsinne genom att ändra form på en produkt. I det här fallet gjorde en paketering 

att mobilskalet kändes annorlunda i respondentens händer vilket höjde produktutvärderingen 

för mobilskalet som var paketerat till skillnad från mobilskalet utan paketering. Det får 

konsekvenserna att känselsinnet är något komplex och forskning bör ta hänsyn till hur 

manipulerande paketering kan påverka produktutvärderingen hos en konsument.  

  

Hypotes 1 förkastades, respondenter som rör paketerade mobilskalet utvärderar mobilskalet 

högre när de får röra det helt än när det är paketerat. Resultatet kan kopplas till Peck (2010) 

som menar att känselsinnet är viktigt för att få förståelse om produktens egenskaper. Då vårt 

resultat säger att mobilskalet i paketering utvärderades högre än mobilskalet utan paketering så 

kan det betyda att med paketering kunde respondenterna inte fatta ett välgrundat köpbeslut. 

Utan paketering kunde respondenterna fatta ett välgrundat köpbeslut. Detta kan indikera att 

produkten faktiskt såg bättre ut i förpackningen än vad den kändes utan. Det kanske inte stämde 
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överens, vilket bidrog till att den utvärderas som sämre. Detta då Peck (2010) påpekade att med 

känselsinnet avgörs de materiella egenskaperna för att avgöra användbarheten hos produkten. 

Det leder till att konsumenten blir motiverad av att köpa produkten om egenskaperna stämmer 

överens med konsumentens uppfattningar. Då teorin menar att konsumenter vill känna på 

produkten innan för det ökar produktutvärderingen så motiveras en opaketerad produkt eller en 

halvt paketerad produkt för att öka produktutvärderingen. Att respondenterna föredrog det 

paketerade mobilskalet i vårt resultat tolkar vi som att produkten inte levde upp till 

förväntningarna som fanns på den när den hade förpackning. Konsumenterna utvärderade 

produkten bättre när den hade förpackning för de inte kunde avgöra hur kvalitén var. Därför 

kan det vara bra för företagen att paketera produkter för att öka produktens utvärdering.  

 

Enligt teorin är det viktigt att produkten ligger bekvämt i handen, vilket Fenko (2009) påpekar. 

Vidare skrev Fenko (2009) att material och form av produkter kan ge positiva och negativa 

upplevelser. En förpackning kan förhindra att konsumenten får känna hur produkten känns i 

handen. Även det kan vara en anledning till att hypotes 1 förkastades. Det ger konsekvenser för 

konsumenten, när förpackningen öppnas och konsumenten tror att mobilskalet är av bättre 

kvalité än vad produkten visar sig vara. Det kan vara bättre att lägga pengarna som man lägger 

på förpackningen på bättre kvalité på skalet, så konsumenterna köper skalet för att självaste 

produkten är av bra kvalité och inte för att förpackningen är fin vilket skulle kunna minska 

missnöjda kunder och returer.  

 

5.2 Betalningsvilja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 4 - FÖRKASTAS 

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet helt än när det är paketerat. 

Hypotes 5 - FÖRKASTAS 

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet helt än när det är visat på bild.  
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Resultatet för betalningsviljan innebär att mobilskalet som var paketerat fick högst 

betalningsvilja eftersom respondenterna var villiga att betala mer för ett paketerat mobilskal än 

ett mobilskal på bild. Vidare förkastades hypotesen om att ett mobilskal utan förpackning skulle 

ha högre betalningsvilja än ett mobilskal som är paketerat. Mobilskalet utan förpackning hade 

inte högre betalningsvilja än ett mobilskal på bild. I resultatet framgår att mobilskalet utan 

paketering och mobilskalet på bild inte hade en signifikant skillnad och därför kan 

betalningsviljan ses som densamma för mobilskalet utan paketering och på bild.  

 

Resultatet förhåller sig till tidigare forskning på det sättet att konsumenter skapar ett eget värde 

genom att uppleva produkter vid beröring vilket Hultén (2015) antydde. Likaså här kan man tro 

att ett mobilskal utan paketering skulle öka betalningsviljan eftersom enligt Hultén (2015) 

påverkas konsumentens uppfattning om produkten beroende på hur den känns i handen. Det 

kunde påverka konsumentens utvärdering och val av produkt men även hur mycket pengar 

konsumenten är villiga att spendera på produkten. Vårt resultat kan bero på att respondenterna 

fick röra det paketerade mobilskalet och det var bättre än att inte röra mobilskalet alls. När 

konsumenterna fick känna på det paketerade mobilskalet ökade därför betalningsviljan till 

skillnad från mobilskalet på bild. Därför kan hypotes 6 accepteras. Att hypotes 6 accepteras kan 

även bero på att förpackningen tilltalade respondenterna och därmed ökade betalningsviljan för 

den paketerade produkten. Det leder till att en helt paketerad produkt är att föredra när det gäller 

att öka betalningsviljan hos en konsument och skulle kunna öka den totala försäljningen hos 

detaljhandlare. Det kan vara ett viktigt och bidragande resultat av studien att bra utformade 

paket kan få kunder att betala mer och utvärdera bättre än att endast förlita sig att känna på 

produkten. Studien bidrar till teori som säger att man ska vara försiktig med att påstå att all bara 

beröring är viktig, för produkten måste också vara bra designad och tillverkad, detta innebär 

också att företag kan sminka grisen, i fallet med paketering av mobilskal. 

 

Enligt teorin så gör den begränsade möjligheten att röra produkterna att konsumenterna får 

svårare att utvärdera vilken kvalité produkten har. Eftersom respondenterna var villiga att betala 

minst summa pengar när de kunde röra produkten så kan de bero på att produkten var av dålig 

Hypotes 6 – ACCEPTERAS 

Konsumenter som rör mobilskalet vill betala mer när de får röra 

mobilskalet i paket än när det är visat på bild. 
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kvalité, vilket kan vara en orsak till att hypotes 4 förkastades. Respondenterna märkte vilken 

kvalité produkten hade när de kunde känna på den och inte när den var paketerad. På ett sätt 

kunde respondenterna fatta ett välgrundat köpbeslut när skalet var utan paketering men 

samtidigt minskade betalningsviljan. Jansson-Boyd (2011) instämmer detta i sin artikel som tar 

upp att känsel är ett viktigt verktyg för att göra enklare för konsumenten att utvärdera produkten.  

 

Dock skiljer sig teorin ifrån vårt resultat på ett sätt eftersom Peck (2010) menar att känslan av 

att få hålla i produkten ökar känslan av ägarskap och därmed betalningsviljan för produkten. 

Vårt resultat säger att den paketerade produkten fick bäst produktutvärdering. Utgår man från 

teorin skulle man kunna tro att det opaketerade mobilskalet skulle få högst betalningsvilja och 

då borde hypotes 5 accepterats, vilket från resultatet den inte gjorde. Konsekvensen för vårt 

resultat är att känselsinnet är ett viktigt verktyg att använda för att utvärdera en produkt. Dock 

kan det samtidigt leda till att konsumenten vill betala mindre om produkten inte stämmer 

överens med förväntningar angående produktens kvalitetsegenskaper, vilket också kan vara en 

anledning till att hypotes 5 förkastades.  

  

Enligt Varian (1992) var betalningsviljan det högsta pris en individ var villig att betala för en 

produkt. Inom forskningen kan det vara viktigt att veta hur konsumenterna värderar produkterna 

för att förstå hur företagen kan sticka ut konkurrensmässigt. En produkt som anses mindre värd 

hos konsumenterna än vad den faktiskt kostar gör att konsumenterna använder sin begränsade 

budget till andra produkter istället (Lundmark, 2014). Tvärtom, om konsumenten värderar 

produkten högre kommer konsumenten troligtvis att köpa den. Ur konkurrenssynpunkt kan det 

vara viktigt att veta hur man ska göra för att få konsumenterna att öka dess betalningsvilja. I 

den här studien visar att förpackningen kan få konsumenterna att vilja betala mer för en produkt. 

Det leder till att på en marknad där många företag tillverkar en och samma produkt kan 

produktens paketering göra att konsumenterna ser produkten som mer värdefull.  

 

5.3 Paketutvärdering   

 

 

 

 

Hypotes 7 - FÖRKASTAS 

Konsumenter som mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat högre när de får röra det helt än när det är paketerat. 
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Resultatet innebär att mobilskalet på bild fick sämre paketutvärdering än mobilskalet med och 

utan förpackning eftersom både hypotes 8 och 9 accepterades. Det förhåller sig till tidigare 

forskning på det sättet att man får en uppfattning av produkten och därav även av paketeringen 

om man får känna på produkten, vilket Hultén (2015) påpekade. 

 

Resultatet visar att paketutvärderingen av mobilskalet med och utan paketering var i stor sett 

samma. Det kan vara en anledning till att respondenterna kunde känna på mobilskalet i både 

mobilskalet med och utan förpackning. Då får respondenten sig en uppfattning om produktens 

attribut och kan fatta ett välgrundat köpbeslut. För det helt paketerade mobilskalet kunde 

respondenterna känna vikt och temperatur trots förpackning och för mobilskalet utan paketering 

kunde de känna helt på produkten. Precis som Kotler (1973) menar så är vikt, släthet och 

temperatur hos paketeringen några huvudsakliga faktorer en konsument känner efter vid 

paketutvärderingen. Därför accepterade hypotes 8 och 9 medan hypotes 7 förkastades. Det får 

konsekvensen att röra vid produkten innan köp är viktigt. En produkt på bild ger inte möjlighet 

till beröring innan köp vilket leder till att internetshopping kan försvåra för en konsument att 

fatta ett välgrundat köpbeslut. Det stämmer överens med Hultén (2015) som menar att internet 

kan försvåra köpbeslut på internet då konsumenten inte kan beröra produkten innan.   

 

Hypotes 8 accepterades och det kan kopplas till Citrin et al. (2003); Grohmann et al. (2007); 

Hultén (2015); Underhill (2006) teori om att paketering ska bjuda in konsumenten till att röra 

på produkten. Samtidigt accepteras hypotes 9 också vilket betyder att en hel paketering är också 

Hypotes 8 - ACCEPTERAS 

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat på högre när de får röra det helt än när det är visat på 

bild. 

Hypotes 9 – ACCEPTERAS  

Konsumenter som rör mobilskalet utvärderar sättet mobilskalet är 

paketerat på högre när de får röra det helt än när det är visat på 

bild.  
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att föredra enligt vårt resultat. Enligt Argo, Dahl och Morales (2006) finns det de konsumenter 

som äcklas av att andra konsumenter berör produkter innan om produkterna inte är paketerade 

vilket kan bekräftas genom vårt resultat. Det får konsekvensen att vid utformning av paketering 

har känselsinnet en betydande roll eftersom konsumenter har olika behov av att använda 

känselsinnet när de shoppar. Vissa konsumenter vill beröra produkter mycket och andra har inte 

det behovet. Det kan bekräftas av Peck och Childers (2003) som tog upp individens 

personlighetskala när det gäller behov av beröring.  

 

Eftersom både hypotes 8 och 9 accepterades kan det därför vara att föredra en halvpaketerad 

produkt. Inom forskning kan möjlighet till beröring ge ökad förståelse kring skapandet av 

produkternas paketering. Beroende på vad det är för produkt kan man använda förpackningar 

som fördel genom att sticka ut i produktens segment. Om detaljhandlare säljer en produkt av 

sämre kvalité kan de få ett högre pris med en tilltalande förpackning. Exempelvis kan tråkiga 

produkter bli mer tilltalande eller produkter av samma segment sticka ut. Ta pennor som 

exempel, en lyxig förpackning kan öka betalningsviljan hos konsumenten genom att sticka ut 

med förpackningen. Resonemanget kan kopplas till Sheng Chung et al. (2017) som menar att 

en paketering kan uppmuntra konsumenten till att köpa produkten men även avskräcka 

konsumenten från att göra ett köp.  

 

Utifrån Sheng Chung et al. (2017) baseras köp av en produkt på paketeringens utseende. 

Känselsinnet behövs för att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat köpbeslut. Enligt 

Hultén (2015) skapas en känsloupplevelse för konsumenten när de berör en produkt. Det kan 

jämföras med vårt resultat som säger att en helt paketerad produkt utvärderas samma som en 

opaketerad produkt. Resultatet skiljer sig från teorin på det sättet att även en paketerad produkt 

föredrogs av respondenterna.  

 

En paketering är egentligen bra om man ser det från företagens sida. Ser man det från 

konsumenternas sida är det bättre att ha utan förpackning för då kan de fatta ett välgrundat 

köpbeslut direkt. De kan alltså se om produkten är bra eller dålig och då avstå från att köpa den 

vilket minskar returer. Våra respondenter utvärderade paketeringen och produkten utan 

paketering som bäst. Enligt Sheng Chung et al. (2017) har paketeringens utseende betydelse för 

konsumenten för att kunna bestämma sig för om produkten är bra eller inte. Kopplat till vårt 

resultat behöver det möjligtvis inte betyda att respondenten utvärderar produkten högre med 

paketering, men det kan öka viljan att betala för produkten.  
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En paketerad produkt försvårar för konsumenterna att fatta ett välgrundat köpbeslut. Samtidigt 

enligt vårt resultat ökade det betalningsviljan. En opaketerad produkt gör det enklare för 

konsumenten att fatta ett välgrundat köpbeslut men samtidigt kan det minska betalningsviljan 

då produktens attribut inte stämmer överens med konsumentens förväntningar. Det tyder på att 

paketering är en viktig del för konsumentens uppfattning av produkten. Alltså, att låta 

konsumenterna känna på produkten helt innan köp kan leda till att betalningsviljan minskar 

men konsumenterna kan fatta ett välgrundat köpbeslut om produkten direkt. Det kan minska 

returer och missnöjda konsumenter. Att paketera en produkt kan öka betalningsviljan och 

produktutvärderingen men konsumenterna får inte känna på produkten fullt ut och kan ha 

svårare att fatta ett välgrundat köpbeslut. Vad företagen sedan väljer beror på deras mål.  

 

Resonemanget kan bekräftas av Sheng Chung et al. (2017) som menar att produkter av sämre 

kvalité paketeras i förpackningar av sämre kvalité. Därav ses produkten som sämre i 

konsumentens ögon och de undviker att köpa produkten om förpackningen är sämre. Det 

betyder att en sämre produkt skulle kunna utvärderas högre av konsumenterna om 

förpackningen är mer exklusiv. En förpackning påverkar produktutvärderingen beroende på 

kvalitén av förpackningen. Det skulle även kunna framkalla en emotionell känsla för 

konsumenten genom att ha en bra förpackning. Som Hultén (2015) påpekar så är det i dagens 

samhälle viktigt med värdeskapande eftersom människan är en individualist där 

självförverkligande är viktigt. Självförverkligande styr konsumentens köpbeslut. En 

förpackning som lever upp till konsumentens självförverkligande är därför att föredra vid 

shopping för konsumenten. Eftersom mobilskalet med och utan paketering föredrogs mer än 

det på bild kan det betyda att den emotionella känsla som ska tilltala konsumentens skapas av 

en förpackning med ett hål i.  
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6 SLUTSATS 

 

I detta avsnittet kommer slutsatser presenteras, vad vi kommit fram till i uppsatsen och svar på 

forskningsfrågan. Här finns även praktiska och teoretiska konsekvenser samt förslag till vidare 

forskning.    

 

6.1 Forskningsfråga  

 

Forskningsfrågan var att ta reda på hur möjligheten till beröring av ett mobilskal påverkar 

konsumentens paketutvärdering och produktutvärdering samt betalningsvilja. Vi har kommit 

fram till att möjligheten att vidröra en produkt har betydelse för paketutvärderingen, 

produktutvärderingen och betalningsviljan. Det har betydelse då ett paketerat mobilskal höjer 

produktutvärderingen och betalningsviljan till skillnad från ett mobilskal utan förpackning eller 

på bild. Både ett paketerat och opaketerat mobilskal är att föredra jämfört med ett mobilskal på 

bild.  

 

Känselsinnets komplexitet kan påverka hur forskning tar för givet att alla människor har samma 

behov av att vidröra produkter och därför måste forskare och företag tänka på hur möjligheten 

till beröring av ett mobilskal, eller en produkt rent allmänt, påverkar konsumentens 

paketutvärdering, produktutvärdering och betalningsvilja vid utformning av strategier. Därför 

har vi kommit fram till slutsatsen i den här studien att ett paketerat eller ett halvt paketerat 

mobilskal är att föredra för det kan öka både betalningsviljan och produktutvärderingen. I vårt 

fall fann vi att hela 52 till 57 kronor mer ville respondenterna i enkätundersökningen betala för 

ett paketerat mobilskal jämfört ett mobilskal utan förpackning och på bild. Slutsatsen innebär 

att företag ska vara försiktiga med hur de paketerar produkter eftersom en produkt utan 

förpackning kan minska betalningsviljan. 

 

6.2 Teoretiska konsekvenser 

 

Betydelsen av känslor, sinnen och upplevelser vid köpprocessen har till viss del behandlats 

inom befintlig forskning. Samt har en ensidig fokusering på produktattribut, produktfördelar 

och pris skapat en opersonlig marknadsföring, behandlats inom vetenskaplig forskning vilket 

Hultén (2015) tog upp. Den här studien bidrar med hur man kan använda känselsinnet (som är 
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en del av det nya forskningsområdet sinnesmarknadsföring) genom möjlighet till beröring av 

en produkt för att öka paketutvärderingen, produktutvärderingen och betalningsviljan. I vår 

inledning togs det upp hur Jansson-Boyd (2011) påpekade att det är viktigt för en konsument 

att få komma i kontakt med produkten innan köp. Likaså togs det upp teorier från Hultén (2015) 

som antydde att olika sorts material påverkar om konsumenten vill röra vid produkten eller inte. 

Enligt Cheng-Chung (2017) har produktpaketeringen en viktig roll när konsumenten ska fatta 

ett välgrundat köpbeslut. Lin (2004) antydde att känselsinnet skapar en emotionell känsla för 

konsumenten som vidrör produkten. Det vår studie bidrar med och som saknas bland tidigare 

teorier är hur viljan att betala ett högre pris för produkten ökar, hur produktutvärderingen och 

paketutvärderingen ändras beroende på hur mycket man får röra en produkt innan köp.  

 

6.3 Praktiska konsekvenser  

 

Ett skäl till att använda vår forskningsfråga som språngbräda till vidare forskning är för att det 

blir en allt mer hårdare konkurrens mellan varumärken som konkurrerar om att få konsumenter 

att köpa deras produkter. Det sker inte bara på lokal nivå utan även på global nivå. Rent praktiskt 

säger vår forskningsfråga att företagen kan använda möjligheten till beröring som strategi när 

de ska skapa paketeringar till sina produkter som är anpassade till konsumenternas känselsinne 

och därav öka paketutvärderingen, produktutvärderingen och betalningsviljan. Det är inte 

tillräckligt för marknadsförare att bara massmarknadsföra produkter, utan nischning är 

nödvändigt då värdeskapande för konsumenten är viktigare. I dagens samhälle är människan en 

individualist där värdeskapande är viktigt samt upplevelser och självförverkligande, vilket 

Hultén (2015) antydde.  

 

Vår studie bidrar praktiskt till fortsatt forskning om hur marknadsförare kan nischa sig genom 

att använda rätt utformning på förpackning beroende på vad för produkt de säljer. Känselsinnet 

skapar en emotionell känsla för konsumenten, genom olika sorters möjlighet till beröring av en 

produkt vilket kan kopplas till både Hultén (2015) och Lin (2004). Det kan i sin tur leda till 

högre paketutvärdering och produktutvärdering samt högre betalningsvilja. Som Lin (2004) 

menar behöver forskningen förstå hur man kan tilltala konsumenten på ett mer djupare och 

emotionellt sätt. Hultén (2015) påpekar att företagen måste förstå betydelsen av 

kundtillfredsställelse. Vår studie bekräftar även att om känselsinnet används på rätt sätt kan 

kundtillfredsställelse skapas. Med vår forskningsfråga har en förståelse kring för vad en 

produktpaketering faktiskt betyder för en konsument skapats. Enligt Sheng Chung (2017) 



58 

 

behöver forskning förstå vikten i bra utformade paketeringar vilket kan leda till ökad köpavsikt 

och öka den totala försäljningen. Rent praktiskt kan detaljhandlare och företag tilltala 

konsumenter taktilt genom att ha möjlighet till beröring som strategi. Detta genom att tänka på 

att konsumenter shoppar med känsla. 

 

6.4 Fortsatt forskning  

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att göra samma undersökning fast med en produkt av bättre 

kvalité för att se om produktutvärderingen, paketutvärderingen och betalningsviljan ökar när 

konsumenten får full möjlighet till beröring. Fortsatt forskning kan också undersöka hur andra 

sinnen påverkar våra begrepp. Likaså kan känselsinnet undersökas i förhållande till andra 

begrepp. Vidare kan fokusgrupper behandlas istället för enkäter. Vi fann det ganska påfrestande 

att samla in 300 enkäter när vi var tvungna att närvara vid ifyllandet av enkäterna och om vi 

hade gjort om studien idag hade vi troligtvis gjort annorlunda och kanske haft fokusgrupper 

istället.  
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8 BILAGOR 

 

Bilaga A. Enkät i pappersform (Källa: Egen) 

 

 

Enkätfrågor om paketering av produkter 

Resultatet kommer användas till ett examensarbete av två studenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar 2017. 

Inledande frågor 

Vad har du för kön? 

        Kvinna              Man  

 

Vad har du för ålder?  

_________________ 

Paketutvärdering 

Jag gillar hur den här produkten är paketerad  

 

 

Det här sättet att paketera en produkt är att föredra 
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Jag tycker att paketeringen gör produkten exklusiv 

 

Viljan att betala  

Hur mycket är du villig att betala för denna produkten? 

______________ kronor  

Vad är det högsta du hade kunnat betala för denna produkten om du var tvungen att köpa den? 

______________ kronor  

 

Behov av beröring  

När jag går in i en butik kan jag inte hjälpa att jag rör alla sorters produkter  

 

 

Att röra en produkt kan vara kul 

 

 

Jag gillar att röra produkter även om jag inte ska köpa dem  
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Jag känner mig mer bekväm att göra ett köp om jag rört produkten 

 

 

Det enda sättet att göra ett säkert köp av en produkt är att röra vid den

 

 

Om det fanns mer möjligheter att röra produkter skulle jag handla mer  

 

 

Produktutvärdering  

Produkten är av hög kvalité  

 

 

Jag uppskattar att produkten är extremt bra  

 

 

 

 



69 

 

Det är sannolikt att produkten uppfyller sitt ändamål  

 

 

Det är sannolikt att produkten är pålitlig  

 

 

Jag skulle kunna rekommendera denna produkt  

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga B 

 

Bild 1 & 2.  Grupp 1 - helpaketerat mobilskal  

 

 
 

Bild 3. Grupp 2 - mobilskal utan förpackning 
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Bild 4. Grupp 3 - bild på mobilskal  

 

 
 

Bild 5. Förkastad grupp - halvpaketerat skal  

 

 
 

 

 


