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Syfte och forskningsfråga 

 

Vi ämnar undersöka och mäta om användningen av färg kombinerat med ljus i en 

klädbutik gör att konsumenternas beteenden förändras. Forskningsfrågan lyder därmed 

följande:  

 

 Hur påverkas konsumenternas beteende utav visuella stimuli i form av 

färgsättning kombinerat med ljus i en klädbutik? 

 

Metod 

 

Undersökningen bygger på en kvantitativ studie, varav deduktiv ansats, där den 

empiriska datan grundas på ett experiment med 301 stycken observationer.  

 

Slutsats 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i en varm färg medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre. Däremot gäller inte detta beteende för en kall färg. 

Visuella stimuli medför skillnader i konsumentbeteendet gällande kvinnor och män 

samt att resultatet visar att kvinnor stannar längre vid ett tillfört visuellt stimuli, men 

inte männen. Den spenderade tiden vid exponeringsbordet blir längre om konsumenten 

är i ett kvinnligt sällskap. Det finns även skillnader mellan den kvinnliga och den 

manliga konsumenten och deras benägenhet till vidröring av produkter när ett stimuli i 

färg är tillsatt. Ett tillfört visuellt stimuli i färg medför inte att fler klädesplagg vidrörs 

eller undersöks. 

 

Nyckelord 

 

Konsumentbeteende, Sinnesmarknadsföring, Synsinnet, Känselsinnet, Sensoriskt 

samspel, Färger, Ljus   
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Abstract 

 
  

Title: Light me up - A study on how light of color affects consumer behavior in a retail 

store 

Author: Edina Djogic och Agnes Nilsson 

Tutor: Andreas Eklund 

Examinator: Professor Bertil Hultén 

Course: Bachelor Thesis. 15hp. Business Administration, Retail and Service 

Management, Linnaeus University, VT 2017.  

 

 

Purpose and research question 

 

We intend to investigate and measure whether the use of color combined with light in a 

retail store makes the consumer behavior change. The research question follows: 

 

 How is the consumers behavior affected by visual stimuli, such as coloration of 

light in a retail store? 

 

Method 

 

The study is based on a quantitative study, of which deductive approach, where the 

empirical data is based on an experiment with 301 observations. 

 

Conclusion 

 

An added visual stimulus in a warm color in a servicescape causes the consumer to 

spend more time at the exposure table. However, this behavior does not apply to an 

added cold color. Visual stimuli implies differences in consumer behavior regarding 

women and men, and the results show that women stay longer with an added visual 

stimulation, but not the men. The spent time at the exposure table will be longer if the 

consumer is in a female company. There are also differences between the female and 

the male consumer and their tendency for touching products when a stimulus in color is 

added. An added visual stimulus in color does not cause more clothes to be touched or 

examined. 

 

 

Key word  

 

Consumer behaviour, Sensory marketing, Visual sensory, Tactile sensory, Sensory 

interaction, Colors, Light 
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1 INLEDNING 

 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera bakgrunden till det utvalda 

problemet. Som följd till detta kommer en problematisk diskussion redogöras vilket 

ligger till grund för studien. Slutligen kommer arbetets forskningsfråga, syfte och 

dess avgränsning att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sinnesmarknadsföring är ett växande område men Krishna (2012) menar att det 

fortfarande saknas forskning inom det. Även Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) 

förklarar att sinnesmarknadsföring bara sett dagens ljus, men att det har kommit för 

att stanna. Det är därför bara är en tidsfråga innan fler företag börjar använda sig av 

människans fem sinnen i marknadsföringssyfte. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) 

talar om att det är viktigt att ha kunskap om sinnesmarknadsföring för att träffa 

konsumenternas efterfrågan, behov och attrahera dem till att besöka butiken samt 

uppmana till köp. Vidare förklarar Hultén (2014) att sinnesmarknadsföring fokuserar 

på upplevelsebaserad konsumtion och på att skapa minnesvärda 

konsumentupplevelser. Om aktörer erbjuder konsumenten sinnesupplevelser kan 

detta leda till att skapa konsumentvärde och därmed forma långsiktiga relationer till 

kunden. Upplevelsebaserad konsumtion är då individer konsumerar varor, tjänster 

eller produkter och konsumtionen är starkt knuten till individualisering som livsstil. 

Då själva upplevelsen är det slutliga målet med konsumtionen menar Hultén (2014) 

att produkten eller tjänsten blir en artefakt runt vilket den personliga och 

individualiserade upplevelsen skapas.  

 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) förklarar att människans fem sinnen är helt 

avgörande för den direkta upplevelsen av köp och konsumtionsprocessen och menar 

att det ger en medvetenhet om produkter och varumärken. Därför har 

sinnesmarknadsföring kommit för att stanna och kan bidra med en strategisk 

inriktning för att tydliggöra företagens identitet, värderingar och för att kunna 

etablera en företagsimage hos konsumenten. Vidare skriver Gobé (2009) att det 

numera är otänkbart för aktörer att inte använda sinnena i marknadsföringssyfte med 

tanke på den konkurrens som idag råder. Sinnena kan användas för att särskilja 



  
 

2 

företag ifrån varandra. Även Krishna (2012) menar att begreppet 

sinnesmarknadsföring är ett sätt att engagera konsumenternas sinnen för att påverka 

deras uppfattning, omdöme samt beteende. Utifrån ledningens perspektiv kan 

sinnesmarknadsföring användas för att undermedvetet skapa effekt hos konsumenten 

och påverka deras föreställning om produkter och märken. Detta kan vidare påverka 

den upplevda kvaliteten av ett abstrakt attribut.  

 

I tidigare forskning påtalar Hultén (2014) att synen och känseln är de två 

dominerande mänskliga sinnen som används i marknadsföringssyfte. Dessa i 

kombination med varandra har dock inte forskats mycket om och därför finner vi 

detta fenomen intressant att undersöka. Spence och Gallace (2011) menar att 

synsinnet och känselsinnet är ett av de viktigaste multisensoriska samspelen vilket 

även förstärks av Balaji, Raghavan & Jha (2011) som konstaterar att visuella stimuli 

i kombination med känselsinnet är dominerande. Vår undersökning kommer därför 

urskilja sig från annan forskning då vi enbart fokuserar på multisensoriska attribut 

avseende synsinnet och känselsinnet inom klädbutiker.  

 

1.2  Problemdiskussion 

 

Det finns enligt Solomon, Russell-Bennett & Previte (2012) många medel inom 

marknadsföring som företagare kan ta användning av gällande förstärkning av ett 

varumärke samt skapa konkurrensfördelar och påverka konsumenterna. Vidare 

skriver Parment (2015a) att marknadsföring är essentiellt för att skapa, kommunicera 

och leverera kundvärde och därför är det nödvändigt för aktörer att profilera sig på 

marknaden. Parment (2015b) diskuterar vidare att marknadsföring som åtgärd bör 

användas då konkurrenssituationen i de flesta branscher ökat markant och för att fler 

områden har öppnats upp för konkurrens. Evans, Jamal & Foxall (2008) förklarar att 

marknadsförarens viktigaste uppgift är att dra till sig konsumenters uppmärksamhet. 

Detta kan vara svårt då konsumenternas exponering av marknadsföring har ökat. 

Vidare styrker även Lindstrom (2005) detta och poängterar att människor inte kan 

koppla marknadsföring till varumärken i samma utsträckning som de kunde för bara 

några år sedan. Det gäller därför att sticka ut och komma på nya sätt att fånga 

konsumenters uppmärksamhet på. Därför påtalar en artikel i Dagens Handel (2010) 

vikten att erbjuda konsumenterna lite mer än vad de förväntar sig för att attrahera 
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även de svårflörtade konsumenterna och få dem att stanna längre i butiken. Butiken 

bör därför betraktas som en teaterscen. Genom att fokusera och exponera, låta 

konsumenten känna och smaka så skapar aktören en upplevelse utöver det vanliga. 

Vidare skriver Hultén (2014) att sinnena ofta är underskattade när det handlar om 

butiksmarknadsföring och den butik som lyckas ge konsumenterna det lilla extra har 

satt sig som en god kandidat till att bli en vinnare i den tuffa konkurrensen.  

 

I dagens konsumtionssamhälle menar Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) att 

företag får kämpa hårt för att synas. Därför måste företag enligt Mossberg och 

Nissen-Johansen (2006) nå konsumenten på ett djupare plan. Hultén, Broweus & 

Van Dijk (2011) menar som tidigare nämnt att företag bör använda sig av 

människans fem sinnen i sin marknadsföring. Detta styrker även Gobé (2009) som 

menar att sinnesintryckens fulla potential inte utnyttjas helt, även fastän människor 

ständigt utsätts för det. Tanken med sinnesmarknadsföring är enligt Hultén, Broweus 

& Van Dijk (2011) att företag ska arbeta på ett medvetet och taktiskt sätt för att 

kunna skapa en sinnesupplevelse som involverar så många av människans olika 

sinnen som möjligt. Lindstrom (2005) styrker detta och hävdar att människan är mer 

mottaglig när sinnena stimuleras. Även Lindstrom (2005) och Soars (2009) är 

överens om att ju fler sinnen som aktiveras, desto starkare kommer konsumenterna 

att uppfatta det meddelande som företagen vill sända ut. Vidare förklarar Hultén, 

Broweus & Van Dijk (2011) att det är av stor vikt att företag förstår 

upplevelselogiken för att kunna skapa en sinnesupplevelse som attraherar sinnena 

hos konsumenten. Samtliga sinnen har fått stor uppmärksamhet hos praktiker och 

forskare. Det krävs därför av företag och dess marknadsförare att beakta detta och 

skapa innovativa förändringar för att beröra individerna. Vidare talar Hultén, 

Broweus & Van Dijk (2011) om hur viktigt det är att sinnesupplevelsen bör stämma 

överens med företagets värderingar och identitet så att det är ett enhetligt budskap 

som förmedlas till konsumenten.  

 

Enligt Krishna (2010) lever vi i ett samhälle där även taktil beröring är en viktig del 

av vårt sociala och känslomässiga liv där individen har ett underliggande behov av 

att beröra produkter. Eftersom Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) menar att synen 

dominerar samtidigt som Krishna (2010) förklarar att taktil beröring är en del av vår 

vardag påpekar Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) samt Spence och Gallace (2011) 
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att aktörer bör använda sig av multisensorisk marknadsföring. Spence och Gallace 

(2011) påtalar även att företag bör använda sig av främst känselsinnet i samspel med 

synsinnet eftersom detta enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) skapar möjlighet 

till att locka fler konsumenter på ett djupgående och personligt sätt där känslor och 

minnen produceras, aktiveras och skapas. Känselsinnet tillsammans med visuellt 

stimuli menar Peck och Childers (2008) påverkar konsumenterna till att göra fler 

impulsköp som leder till konkurrensfördelar för aktörer på marknaden. Spence, 

Puccinelli, Grewal & Roggeveen (2014) poängterar att beröring av produkter anses 

påverka konsumenterna till att faktiskt köpa produkter eller tjänster.  

 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) och Jonas (1954) är överens om att synsinnet är 

det sinnet som dominerar i avseende sensoriska stimuli och sensorisk perception. 

Dessutom menar Hultén (2014) att synsinnet är det mest framträdande av de fem 

sinnena för upplevelsen av en servicemiljö. Vidare poängterar Nordfält (2007) att 

detaljhandlare aktivt bör arbeta med förstärkning av synintryck i sina butiker för att 

lyckas kommunicera med konsumenterna på ett fundamentalt sätt. Hultén, Broweus 

& Van Dijk (2011) och Nordfält (2007) förklarar att en stor majoritet av människans 

beslut grundas på synintrycket och därför menar Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) 

att det krävs en visualisering i marknadsföringen för att synliggöra företagets eller 

varumärkets identitet. 

 

Eftersom synen är det sinne som dominerar påtalar Hultén, Broweus & Van Dijk 

(2011) att färg och ljus som sinnesintryck har börjat användas allt mer hos företag. 

Därför har dessa stimuli en avgörande roll för synupplevelser och kan användas för 

att skapa uppmärksamhet kring ett förändrat servicelandskap, det vill säga den yta 

där servicen tillhandahålls. Young Lee, Noble & Biswas (2016) uttrycker även att 

färger kan användas för att bygga upp varumärkesidentitet, attrahera konsumenter 

och forma deras uppfattningar. Spence et al. (2014) menar att färger även kan 

påverka konsumenternas uppfattningar om butiksmiljön och att olika ljus kan 

influera dem till köp. Vidare förklarar Young Lee, Noble & Biswas (2016) att 

användningen av färg har en stor betydelse men att det dessvärre inte finns stor 

kunskap bland marknadsförare om huruvida företagare bör använda detta och i vilket 

sammanhang för att påverka konsumenterna positivt. Underhill (2010) diskuterar 

vidare att det finns skillnader i män och kvinnors köpbeteende samt deras agerande i 
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butiksmiljö. Det finns enligt Hultén (2014) även skillnader i visuella preferenser och 

valet av färger. Vidare poängterar författaren att kvinnor är bättre på att 

uppmärksamma detaljer. Denna skillnad kan bli påtaglig när könen ställs mot 

varandra när det finns ett tillfört visuellt stimuli.  

 

Vidare diskuterar Young Lee, Noble & Biswas (2016) vikten av färger och dess 

påverkan på konsumenter och deras köpbeteenden. Bellizzi och Crowley (1983) 

diskuterar att färger länge har nyttjats för att försöka få konsumenter att köpa mer. 

Bellizzi och Crowley (1983) var tidigt ute med att undersöka färgers impakt i en 

fysisk butiksmiljö. Färger påverkar alla levande varelser och bör enligt författarna 

därför användas även inom detaljhandelsbranschen. Även Young Lee, Noble & 

Biswas (2016) anser att användning av färg i marknadsföringssyfte är essentiellt, 

men att förståelsen överlag för effekten av färger är begränsad. Bellizzi och Crowley 

(1983) menar att detaljhandelsbranschen traditionellt har påbörjat användning av 

färger för att skapa en önskad atmosfär i butiken. Detta stödjer även Babin, Hardesty 

& Suter (2003) som framhåller att förvånansvärt lite forskning har utförts om hur 

butikernas färger påverkar konsumentens reaktion. De senaste branschtrender pekar 

mot att användningen av färg som ett marknadsföringsverktyg kan vara med och 

påverka konsumenternas beteenden i butiker.  

 

Spence et al. (2014) hänvisar till forskning som påvisar att färger och ljus i 

servicelandskapet kan påverka konsumenternas beteende och deras känslomässiga 

tillstånd. Företag bör enligt Peck och Childers (2008) organisera sina butiker allt mer 

för att manipulera konsumenterna och deras beteende inom detaljhandeln och dess 

servicelandskap. För att gå vidare ämnar vi i denna uppsats att undersöka skillnaden 

mellan varma och kalla färger av ljus i ett servicelandskap och hur det påverkar 

konsumentbeteendet.  

 

1.3 Problemformulering 

Begreppet sinnesmarknadsföring har enligt Hultén (2014) under det senaste 

decenniet vuxit fram som ett nytt framväxande paradigm trots att Hultén, Broweus & 

Van Dijk (2011) hävdar att det under en lång tid försummats i marknadsföringssyfte. 

Det är först nu som sinnesmarknadsföring blivit etablerat i såväl teori som praktik 

även fast det funnits kunskap om dess betydelse. Detta medför att 
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sinnesmarknadsföring som marknadsföringsverktyg är ett intressant ämne att forska 

vidare inom. Vårt intresse av fenomenet väcktes till liv då det anses vara ett ämne 

som idag är viktigt att tillhandahålla och som börjat fokuseras mycket på inom 

detaljhandeln. Sinnesmarknadsföring är enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) 

ett sätt att beröra konsumenterna med hjälp av de mänskliga sinnena för att generera 

konkurrensfördelar.  

 

Fokus i vår studie kommer vara att undersöka sinnesstimuli, avseende visuella, och 

känselsinnet i en klädbutik och dess påverka konsumentbeteendet för att skapa 

förståelse för hur människor undermedvetet kan påverkas av sinnesmarknadsföring 

samt hur aktörer kan arbeta med sinnesstrategier för att förnya eller utveckla sitt 

varumärke. De visuella stimuli avser färger av ljus och hur det påverkar 

konsumenterna till att interagera mer med produkter. Då forskning finns i områdena 

färg respektive ljus, vill vi i vår studie kombinera dessa element tillsammans med 

känselsinnet för att undersöka hur konsumenternas beteende förändras i 

servicelandskapet. Genom att jämföra detta vill vi bidra med ny forskning om hur 

ljus och färgsättning kan användas som hjälpmedel och potentiellt få konsumenter att 

stanna längre samt interagera mer med klädesplaggen. 

 

1.4 Forskningsfråga 

 

Utifrån ovanstående problemformulering har vi utformat följande forskningsfråga: 

  

➢ Hur påverkas konsumenternas beteende utav visuella stimuli i form av färgsättning 

kombinerat med ljus i en klädbutik? 

 

1.5 Syfte 

 

Vi ämnar undersöka och mäta om användningen av färg kombinerat med ljus i en 

klädbutik gör att konsumenternas beteenden förändras.  

 

  



  
 

7 

1.6 Avgränsning 

 

I denna studie kommer vi enbart att beakta synsinnet samt känselsinnet och deras 

multisensoriska samspel.  Vidare kommer vi att avgränsa oss till enbart klädbutiker.  
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2 METOD 

 

Följande kapitel omfattar en beskrivning av det tillvägagångssätt som 

undersökningen framställts på för att uppfylla studiens syfte. Därav kommer en 

beskrivning för de metoder som vi använt oss av för insamling av det empiriska 

materialet.  

 

2.1 Forskningsstrategi  

 

Vid uppstarten av uppsatsskrivandet började letandet efter goda teoretiska 

referensramar för att få bra underlag till uppsatsen. Uppsatsens huvudinriktning är 

sinnesmarknadsföring och de artiklar och böcker som uppsatsen utgår ifrån är till stor 

del baserat på detta ämne. Detta nämner Patel och Davidsson (2011) som en deduktiv 

ansats.  

 

Den teoretiska referensramen mynnar vidare ut i tre hypoteser samt tre delhypoteser 

som enligt Patel och Davidsson (2011) antingen kommer verifieras eller falsifieras 

beroende på vad signifikansnivån framgått till utifrån ANOVA-tabeller. Detta 

betyder enligt Patel och Davidsson (2011) att forskning bedrivs i enlighet med en 

deduktiv linje, även kallat hypotetiskt-deduktivt arbete, där forskaren utgår från teori 

som vidare presenteras i antagande hypoteser. Enligt Bryman och Bell (2013) anses 

deduktiv ansats som objektivt där forskarens egna känslor och åsikter utesluts. 

Däremot är denna ansats enligt Jacobsen (2002) ett riskfyllt angreppssätt då 

forskaren kan komma till att enbart fokusera på information som anses relevant. 

Detta leder till utebliven information som annars skulle varit användbar. Vi 

förbehåller oss till detta och vet att vi kunnat gå miste om nya iakttagelser men har 

försökt fokusera på många relevanta källor inom området sinnesmarknadsföring för 

att kunna fånga mycket information.  

 

Vidare menar Patel och Davidsson (2011) att en deduktiv ansats framställs genom 

jämförelser mellan den teoretiska referensramen och det insamlade materialet. Detta 

för att sedan kunna föra en diskussion om empirin stämmer överens med vad som 

hävdas i teorin. Detta mynnar avslutningsvis ut i en slutsats där forskningsfrågan 

besvaras då detta anses centralt i ett vetenskapligt arbete. 
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Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) två metodologiska undersökningsmetoder 

som benämns som kvalitativ och kvantitativ. Detta hävdar Starrin och Svensson 

(1994) resulterar i kontroversiella teser där forskningsmetoderna indikerar på stora 

distinktioner samt åtskilda målsättningar. Det krävs därför att forskarna tydligt vet 

vad som ska mätas för att kunna välja den metod som passar till 

problemformuleringen. Detta för att uppnå en meningsfull undersökning samt 

sanningsenliga analyser och slutsatser. Valet är således rationellt och forskarna måste 

själva fatta ett beslut som kommer underlätta forskningsansatsen.  

 

Eftersom vi har observerat konsumenternas beteende under förändrade 

omständigheter i en butiksmiljö fann vi det relevant att använda en kvantitativ metod. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att perspektiven bör tillämpas med hänsyn till 

forskarens önskemål och syfte samt den problemställning som skapats.  

 

Då en kvantitativ ansats valdes fann vi det relevant att tillämpa observationsstudier 

för att lyckas besvara forskningsfrågan då undersökningen mäter konsumenternas 

beteende avseende ljus i kombination med färgsättning i klädbutiker. Observation 

betyder enligt Patel och Davidsson (2011) att forskaren införskaffar sig kunskap om 

omvärlden utifrån egna erfarenheter, behov och förväntningar som kan användas som 

vetenskaplig teknik för att samla information. Genom att tillämpa kvantitativ 

forskningsansats och observera konsumenterna i deras naturliga miljö samt 

experimentella tester har vi kunnat verifierat eller falsifierat våra hypoteser. 

Observationerna och experimentstudien har ägt rum i klädbutiken Kompaniet i 

Kalmar som varit hjälpsamma och öppna med förslag under processens gång. 

Kompaniet har gett oss möjlighet att observera konsumenternas beteende och därav 

har en kvantitativ metod lyckats sammanställas där insamling av data skett genom ett 

strukturerat observationsschema där vi kodat variabler i siffror. Detta för att 

underlätta arbetet vid sammanställningen i det statistiska programmet Statistical 

Package for the Social Sciences, vidare refererat i arbetet som SPSS. 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två förhållningssätt gällande vetenskapen och med 

vår förmåga kan vi med hjälp av dessa förstå och tolka verkligheten. De två synsätten 

benämns enligt Patel och Davidsson (2011) som positivism och hermeneutik och är 

såväl lika som olika beroende på tillstånd. Patel och Davidsson (2011) diskuterar 

vidare vikten av att tillämpa rätt förhållningssätt då detta senare ska hjälpa forskarna 

att kritisera kunskap som framställs mot bakgrunden. Då författarna hävdar att 

positivismen behandlar hypoteser och matematiska metoder kommer vi enbart 

beskriva detta begrepp då det är relevant för undersökningen. 

 

2.2.1 Positivism 

 

Idag anses positivism enligt Patel och Davidsson (2011) omfattas av såväl hypoteser 

som observationer. Med stöd från Patel och Davidson (2011) prövades i denna studie 

de matematiska hypoteser som utformats mot de observationer som gjorts. Även 

Andersson (1979) menar precis som Patel och Davidsson (2011) att begreppet 

omfattas av naturvetenskaplig forskning där forskaren försöker forma lagar för 

fysiska och sociala fenomen som helst uttrycks i matematisk form. Både Andersson 

(1979) och Bryman (1997) menar att positivismen härleds med objektiva metoder, 

mått och siffror där kunskapen vidare anses som stabilt växande. Detta är ett 

tillvägagångssätt som har tillämpats av oss och därför har det positivistiska synsättet 

varit centralt. Matematiska metoder, mått och siffror har sammanställts genom det 

statistiska programmet SPSS. I programmet har det överförts siffror och variabler 

som sammanfattats i ANOVA-tabeller, detta för att sedan analysera och diskutera 

resultatet samt besvara våra hypoteser. 

 

2.3 Data 

 

Det finns enligt Dahmström (2011) två typer av data som används vid insamling av 

information för undersökningar. Det ena tillvägagångssättet är att samla in ny data 

och det andra är att använda befintlig infornation som samlats in vid ett tidigare 

tillfälle. När forskaren använder sig av ny data benämns det som primärdata och när 

forskaren använder sig av befintlig data kallas det för sekundärdata. 
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2.3.1 Primärdata   

 

Innebörden av detta begrepp anses vara informationsinsamling genom användning av 

vedertagliga insamlingsmetoder. Metoden ser enligt Olsson och Sörensen (2011) 

annorlunda ut beroende på om forskarna använder sig av kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsansats. Primärdata handlar enligt Christensen, Andersson, Engdahl & 

Haglund (2010) om att forskaren ska insamla information för att lyckas genomföra 

undersökningen. Primärdata kan förvärvas av enskilda eller flertal individer vilket 

enligt Jacobsen (2002) och Christensen et al. (2010) kan ske genom exempelvis 

enkäter, observationer och experiment. Denna undersökningen har enbart baserats på 

observationsstudier samt experiment för att få underlag till den empiriska ramen och 

jämfört detta med insamlad teori. Primärdatan i denna undersökning utgörs av det 

resultat som framgått vid de olika observationstillfällen på Kompaniet.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att sekundärkälla är sådana källor som tidigare 

samlats in av forskare. Detta kan därför användas som underlag till vidare studier 

inom samma ämne. Under arbetets gång har vi därav samlat teorier och 

vetenskapliga artiklar för att förstärka och tydliggöra vår teoretiska referensram 

precis som Olsson och Sörensen (2011) anser vara viktigt. Dahmström (2011) menar 

däremot att sekundärdata är ett billigare alternativ än så kallad primärdata eftersom 

det inte krävs mycket arbete kring insamling av information. Dock anser Bell (2005) 

att källor i enstaka fall kan uppfattas som konfidentiella, svåra att förfoga över samt 

tillstånd för att göra detta. Olsson och Sörensen (2011) anser att sekundärdata även 

kan vara statistiska källor där Dahmström (2011) menar kan kompletteras eller 

kombineras med primärdata. I denna studie har vi därför tagit hänsyn till detta och 

kombinerat båda begreppen för att få bästa möjliga resultat.  

 

2.4 Kvantitativ forskningsansats  

 

Bryman och Bell (2013) antyder att kvantitativ metod kretsar kring numeriska data, 

speciell kunskapsteoretiskt och ontologisk position. Patel och Davidsson (2011) 

menar samtidigt att metoden syftar till mätningar vid datainsamling som senare 
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bearbetas, systematiseras och komprimeras med hjälp av statistiska medel. Därför är 

statistik vanligt förekommande i kvantitativ metod. Christsensen et al. (2010) hävdar 

att målet med kvantitativ metod är att framställa siffror och samband mellan 

variabler. Kvantitativ metod innehåller även experiment och observationsstudier 

vilket underlättade valet av metod för studien. Vi fann därför enbart fördelar i denna 

metod eftersom experiment genomfördes i butiksmiljön för att lyckas studera 

konsumenternas agerande. Under observationstillfällena valde vi att koda 

konsumenternas beteende i siffror då detta var smidigare än att beskriva varje enskilt 

beteende. Detta underlättade även arbetet i SPSS där de förutbestämda siffrorna 

underlättade kodningen till variablerna. Därför ansågs denna metod mest lämplig för 

undersökningen och underlätta arbetsprocessen jämfört med kvalitativ metod. 

 

Vidare diskuterar Bryman och Bell (2013) att kvantitativ metod vanligtvis syftar till 

ett urval av en population där ett slumpmässigt eller icke-slumpmässigt stickprov 

görs. Detta för att det inte anses optimalt att undersöka hela populationen. Varje 

konsument som anlänt till butiken och befunnit sig vid observationsområdet vid 

undersökningstidpunkterna har observerats och därför har urvalet blivit icke-

slumpmässigt. Ännu en anledning till det icke-slumpmässiga urvalet är för att andra 

forskare ska kunna tillämpa och generalisera detta med andra individer, grupper och 

situationer än enbart de som varit aktuellt under vår undersökning vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) anses substantiellt.  

 

2.5 Undersökningsdesign 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar undersökningsdesign om att undersöka något 

genom experiment, surveystudie, fallstudier, longitudinella undersökningar eller 

komparativa studier. Det kan däremot vara svårt för forskarna att urskilja dessa och 

sammanställa vad för studie som egentligen använts vid undersökningstillfället. Då 

studien ämnar undersöka hur konsumenternas beteende påverkas av visuella stimuli 

fann vi det relevant att tillämpa experiment och observationsstudier. Fördelen med 

att tillämpa en experimentstudie är att vi fick möjligheten att testa huruvida 

konsumenter beter sig i en butiksmiljö. 
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2.5.1 Experiment 

 

Experiment avser enligt Olsson och Sörensen (2011) att studera samband om en viss 

exponering ger upphov till någon förändring. Vid en sådan studie krävs det av 

forskarna att inneha en kontrollgrupp som ska studeras i den naturliga miljön samt en 

experimentgrupp som studeras i den förändrade miljön. Efter ska resultatet jämföras 

mellan kontrollgruppen och experimentgruppen för att undersöka om det är den 

tillsatta förändringen som orsakat det resultat som uppstått.  

 

Då vi ville mäta konsumenternas beteende under förändrade omständigheter ansågs 

experimentella tester lämpa sig bra. Undersökningen har därför utförts genom att 

observera tre olika grupper; kontrollgruppen, experimentgrupp röd, som avser den 

varma färgen, samt experimentgrupp blå, som avser den kalla färgen. Patel och 

Davidsson (2011) samt Olsson och Sörensen (2011) diskuterar att dessa två grupper, 

kontrollgrupp och experimentgrupp, bör finnas för att resultatet ska kunna jämföras 

grupperna emellan vilket anses relevant för undersökningen. Genom en jämförelse 

mellan de tre grupperna fick vi fram skillnader och lyckades verifiera eller falsifiera 

våra hypoteser vilket slutgiltligen ledde fram till ett besvarande av forskningsfrågan. 

 

Vidare diskuterar Patel och Davidsson (2011) samt Bryman och Bell (2013)  att 

experiment kan ske på två olika sätt, antingen i ett laboratorium eller på fältet. I 

denna undersökning har det utformats ett fältexperiment då målet var att studera 

konsumenterna i deras naturliga miljö. De kriterier som vi krävde var att finna en 

sällanköpshandel som var intresserade, öppna för förslag såsom förändringar i 

butiksmiljön samt ha en gradvis varierad kundström. Anledningen bakom dessa 

kriterier var för att underlätta arbetet bakom experimentstudien. Experiment utfördes 

därför på Kompaniet i Kalmar. Butiken ansågs vara lämplig då de har ett varierande 

sortiment där vi fick utnyttja två olika exponeringsbord, ett på nedervåningen med 

herrkläder samt ett på övervåningen med damkläder. Detta gav mångfacetterade 

observationer av konsumenter som inte hade varit möjligt om det bara funnits ett 

exponeringsbord till studiens förfogande.  

 

För att realisera experimentet fick vi hjälp av Dillbergs bokhandel som hjälpte till att 

hitta rätt material för att kunna manipulera ljuset på Kompaniet. Dillbergs 
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bokhandels förslag var att använda genomskinligt papper i röd färg respektive blå 

färg och sedan använda det befintliga ljus som redan finns hos Kompaniet. Genom 

att tejpa över papper framför spotlighten som var riktade mot kläderna kunde 

ljusskenet förändras och på så vis kunde butiksmiljön ändras med hjälp av färg och 

ljus.  

 

Vi genomförde fältexperimentet vid nio tillfällen. Första tillfället på Kompaniet var 

mellan 20-22 april då det samlades in material från kontrollgruppen. Detta innebar 

ingen förändring i butiken och konsumenterna skulle enbart studeras i den naturliga 

butiksmiljön. Det första experimenttillfället utfördes mellan 24-27 april och då 

förändrades ljuset till rött. Det andra experimenttillfället, som ägde rum mellan 27-28 

april samt 4-5 maj förändrade vi ljuset till blått. Vid experimenttillfällena 

undersöktes huruvida konsumenterna agerade i den förändrade miljön och om ljuset i 

kombination med färg påverkade dem positivt eller negativt. Enligt Young Lee, 

Noble & Biswas (2016) är färg ett bra redskap att inneha i ett servicelandskap 

eftersom det attraherar konsumenter, formar deras uppfattning och kan påverka deras 

beteende. Detta då vi ville undersöka om detta påstående stämde och om färgen röd 

som enligt Gobé (2009) och Young Lee, Noble & Biswas (2016) anses attraherande 

från konsumenternas sida samt om färgen blå anses mer avkopplande.  

 

2.5.2 Observationsstudie 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att observationer hela tiden sker för att införskaffa 

sig kunskap om omvärlden utifrån egna erfarenheter, behov och förväntningar men 

kan även användas som vetenskaplig teknik för att samla information. Christensen et 

al. (2010) påtalar däremot att observationer används för att utforska huruvida 

individer beter sig i nutid. Holme och Solvang (1997) menar att denna form av metod 

ställer stora krav på observatören då denne måste se, höra och fråga för att få den 

information som krävs för studien. Vidare menar författarna att forskaren kan 

uppmärksamma nätverk av händelser och reaktioner mellan individer som utmärker 

ett visst socialt system. Observation innebär att forskarna under en tid befinner sig i 

samma miljö tillsammans med de som observeras för att undersöka deras beteende. 

Metoden ställer höga etiska krav eftersom forskarna under en tid ska klargöra den 

totala livssituationen för de observerade personerna. Vidare hävdar Olsson och 
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Sörensen (2011) att observationsstudier kan genomföras direkt, indirekt eller 

deltagande samt strukturerad eller ostrukturerad observation men även inom både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Holme och Solvang (1997) menar även att 

observationen kan ske omedvetet då individerna som observeras inte är medvetna om 

situationen. Detta ansåg vi vara aktuellt i denna undersökning och vi tillämpade 

därför en omedveten observation av individerna i deras naturliga miljö. 

Observationerna skedde utan att konsumenterna var medvetna om det vilket betyder 

att de varken fick någon information från oss eller från personalen. Konsumenternas 

beteenden observerades så obemärkt som möjligt för att de inte skulle känna sig 

obekväma eller förändra sitt beteende. Dock uppmanar Bell, Waters & Nilsson 

(2016) att det är viktigt att forskaren i förväg vet vad som ska observeras, vad syftet 

är och varför detta ska utföras för att lyckas fånga relevant empirisk information. 

 

2.5.3 Strukturerad observation 

 

I förväg framställdes ett observationsschema vilket enligt Patel och Davidson (2011) 

anses nödvändigt för att bestämma vilka företeelser som ska inkluderas i 

observationen. Detta medförde att experimentet kunde utformas på ett strukturerat 

sätt. Anledningen till strukturerad observation var för att vi i enlighet med Patel och 

Davidson (2011) i förväg hade en tydlig bild om vad som skulle observeras samt 

vilka beteenden som skulle inkluderas. 

 

Observationsstudien ägde rum mellan den 20 april till 5:e maj både under 

förmiddagar samt eftermiddagar för att få en så blandad grupp av individer som 

möjligt. Mellan tillfällena varierade tiden som vi befann oss på Kompaniet mellan 

två till fem timmar per gång. Totalt blev det 301 observationer, varav 101 i 

kontrollgruppen, 100 till experiment röd samt 100 till experiment blå.  

 

2.5.4 Observationsschema 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) ska en strukturerad observation innehålla ett antal 

variabler som bildar ett observationsschema och står till grund för 

observationsstudien. Även Bryman och Bell (2013) förklarar att syftet med ett 

observationsschema är att säkerställa att alla konsumenters beteende kan 
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sammanställas. Nedanstående observationsschema utformades innan påbörjad 

empirisk insamling. Detta för att det skulle vara tydligt vad som skulle mätas och hur 

detta skulle gå till. Schemat utgjordes av nio mätpunkter. Observationen startade 

först när konsumenterna gick fram till de två exponeringsborden. När de gick in i 

zonen började vi ta tid på hur många sekunder som konsumenterna spenderade vid 

respektive bord, detta med hjälp av telefonens tidtagarur. Samtidigt som tidtagaruret 

tickade observerades konsumenternas agerande, det vill säga om de vidrörde något, 

undersökte och tog upp varor, provade eller köpte några varor. För att inte glömma 

vad som observerats fördes det anteckningar direkt för att det sedan skulle bli enkelt 

att överföra materialet till programmet Excel och sen vidare till SPSS.  

 

Vidare kodades kolumner där vi gav kvinna siffran noll och man siffran ett, likaväl 

gjordes detta för de tre följande kolumner där vi kodade variablerna från noll och 

uppåt. Detta gjordes för att det sedan skulle bli smidigt att överföra materialet till 

programmet SPSS. Varför vi valde att ha med könsskillnader, ålder och sällskap var 

för att vi ville ha en överblick över de konsumenter som medverkade i studien samt 

mäta om det fanns signifikanta skillnader mellan dessa grupper och även se vilken av 

respektive variabel som är mer benägen att köpa, vidröra eller interagera med 

varorna. Detta för att det i analysen ska föras en intressant diskussion vem som 

påverkas mest av förändringen med ljus i kombination med färgsättning i 

servicelandskapet.  

 

 

Tabell 2:1 Observationsschema (egen, 2017) 
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2.6 Urval 

 

När en undersökning ska genomföras är det viktigt att tänka på vilka individer som 

ska observeras. Därför anser Christensen et al. (2010) att forskaren bör göra ett urval 

ur målpopulationen för att kunna undersöka om respondenterna uppfattar vad 

undersökningen avser att göra samt dra slutsatser efter detta. Författaren skriver att 

det finns två olika sorters urval. Dessa är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Det som är gemensamt för urvalen är att ju större urvalen är desto 

mer chans är det att det är enhetligt med populationen. Sannolikhetsurval är enligt 

Bryman och Bell (2013) det urval som valts ut på slumpmässiga grunder där varje 

enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet. Icke-

sannolikhetsurval är enligt författarna det urval som inte har valts ut med hjälp av en 

slumpmässig urvalsmetod. Detta betyder att vissa enheter i populationen har större 

möjlighet att väljas ut än andra.  

 

Eftersom undersökningen utfördes på Kompaniet har det gjorts ett 

bekvämlighetsurval som enligt Bryman och Bell (2013) definierar som ett icke-

sannolikhetsurval. Denna metod var mest lämplig då vi observerade de konsumenter 

som besökte Kompaniet. En svaghet med denna metod är att det enbart är individer 

som stiger in i butiken som ingår i urvalet och därför utesluts många kundgrupper. 

Styrkan i valet är att det blev enklare för forskarna då denna studie enbart pågått i en 

begränsad tid och i en begränsad omfattning.  

 

2.7  Manipulationskontroll 

 

För att kunna mäta vilka stimuli som påverkar undersökningspersonerna menar 

Bryman och Bell (2013) att forskaren ska använda sig av manipulation. Då de 

personer som deltar i experimentet vanligtvis fördelas på flera experimentgrupper 

som representerar olika slag eller nivåer av den oberoende variabeln anser Bryman 

och Bell (2013) att det då går att fastställa i vilken utsträckning skillnaden mellan 

dessa grupper som svarar för variationen i den beroende variabeln. I vårt fall är den 

oberoende variabeln kön och de beroende variablerna är tid vid exponeringsbordet, 

beröring samt undersökning av klädesplagg.  
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För att säkerhetskontrollera experimentgrupperna och se om de uppfattat den 

tillförda stimuli ifrågasattes tio slumpmässiga konsumenter per experimenttillfälle. 

Frågorna ställdes när konsumenten gått ut ur butiken då konsumenten inte skulle 

kunna känna efter eller se stimuli på ett nytt sätt efter att vi uppmärksammat dess 

existens. Totalt tillfrågades 20 personer som tidigare observerades inne i butiken 

varav tio stycken vid det röda ljuset och tio stycken vid det blåa ljuset.  

 

Av de 20 stycken tillfrågade konsumenterna svarade 70 procent att de inte 

uppmärksammat stimuli i form av färg och ljus i butiken. Detta svar uppfattade vi 

som positivt då deras beteende runt exponeringsbordet då skett omedvetet. Det var 

fyra respondenter vid det röda ljuset och två vid det blåa som nämnde att de 

uppmärksammat ljuset. Alla tillfrågade respondenter som svarade att de lagt märke 

till ljuset svarade även “nej” på övriga frågor som ställdes. Detta ansåg vi vara 

opålitligt då vi inte kunde säkerställa att ljuset inte påverkat men att det däremot varit 

omedvetet. Att svara “nej” är även det enklaste sättet att komma ifrån oss när 

konsumenten hade bråttom. Manipulationskontrollen används enbart för att ge en 

inblick om konsumenterna uppmärksammade ljusskenet och säkerställa att reaktioner 

skett omedvetet och kommer därför inte att analyseras vidare.  

 

 

Tabell 2:2 Manipulationskontroll (egen, 2017) 
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2.8 Hypotes 

 

Hypoteser är enligt Bryman och Bell (2013) en speciell typ av forskningsfråga som 

formuleras för att testas eller prövas rörande en tänkbar relation mellan två eller fler 

variabler. Hypoteser är således välgrundade spekulationer. Medan Patel och 

Davidson (2011) menar att hypoteser är ett centralt begrepp som forskare använder 

sig av påstår Bryman och Bell (2013) att hypoteser inte är så vanliga i kvantitativ 

forskning. Denna uppsats behandlar hypoteser och går emot Bryman och Bell’s 

(2013) uttalade om att hypoteser inte är vanligt i kvantitativ forskning. För att lyckas 

besvara forskningsfrågan har det utformats tre hypoteser samt tre delhypoteser (se 

kapitel 3.7). Hypoteserna har analyserats med hjälpa av det material som samlats in 

under observationerna.  

 

Med hjälp av hypoteser kan forskaren enligt Patel och Davidson (2011) göra olika 

antaganden om hur olika begrepp kan relateras till varandra. Vidare förklarar 

författarna att hypoteserna, genom en empirisk prövning, ska hjälpa att se om det är 

en sann eller falsk bild av det som ämnas att undersökas. Detta beskrivs som att 

verifiera eller falsifiera de hypoteser som tagits fram. Genom att verifiera en hypotes 

så har hypotesen stöd av det empiriska material som framtagits. Får hypotesen 

däremot inte stöd av empirin blir den falsifierad. I denna studie har vi valt att 

verifiera hypoteserna på en 90 procentig signifikansnivå vilket innebär att hypoteser 

inom denna gräns blir accepterade. En verifierad hypotes såväl som en falsifierad 

hypotes menar Patel & Davidson (2011) kan ge lika mycket information vilket kan 

vara intressant där forskaren kan komma att känna till verkligheten som den är 

utformad och hur den inte är utformad. Vi har använt information som erhållits 

genom våra observationer för att se om våra hypoteser verifieras eller falsifieras. I 

analysen har detta förklarats som att hypoteserna har accepterats eller förkastats.  

 

2.9 Analysering av data 

 

För att besvara forskningsfrågan menar Patel och Davidsson (2011) att materialet 

behöver bearbetas, komprimeras och systematiseras. Det första steget i en kvantitativ 

analys är enligt Jacobsen (2002) att föra in information i statistiska program och koda 

variabler. I denna studie använde vi oss av Excel där vi under observationsstudien 
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förde in all information. Detta gav oss en bra överblick av det insamlade 

datamaterialet och vi kunde snabbt föra över materialet vidare till SPSS. Vi valde att 

använda oss av ANOVA-tester vilket enligt Körner och Wahlgren (2011) grundar sig 

på skillnader i medelvärden mellan olika populationer.  

 

2.9.1 Normalfördelning 

 

Begreppet normalfördelning definieras enligt Körner och Wahlgren (2012) som en 

teoretisk modell som redogör huruvida olika mätvärden kan variera. 

Normalfördelning anses som ett av de viktigaste instrumenten för att analysera och 

bygger på teoretiska antaganden. Då undersökningen baseras på slumpmässiga 

variabler är det enligt Körner & Wahlgren (2012) bra att använda normalfördelning. 

Resultatet blir normalfördelat först när det återfinns många slumpmässiga faktorer 

som påverkar resultatet. För att uppfylla minimikravet för en analys anses det 

optimalt att göra minst 30 observationer för respektive grupp. Vårt experiment 

baseras på fler än 30 observationer vilket anses optimalt om resultatet ska påstås vara 

normalfördelat. Vardera av våra experimentgrupper bestod av cirka 100 

observationer vilket sammanlagt utgör 301 observationer. 

 

Vidare förklarar Körner och Wahlgren (2012) att normalfördelningen utgörs av 

medelvärden samt standardavvikelser. I denna studie kommer vi enbart fokusera på 

jämförelser av medelvärdena mellan grupperna. Enligt Körner och Wahlgren (2012) 

kan normalfördelningen variera beroende på medelvärdets siffror. Därför ligger 

intresset i att undersöka varför utfallet blev som det blev. 

 

2.9.2 Säkerhetsnivå 

 

Säkerhetsnivån kan enligt Sundell (2009) säkerställas genom en ANOVA-tabell. 

Denna undersökning behandlar enbart ANOVA-tabeller med envägs-variansanalys. 

Detta innebär enligt Sundell (2009) att forskaren jämför de förutbestämda 

variablernas medelvärde eller standardavvikelse sinsemellan och om det finns någon 

signifikant skillnad. Detta är ett redskap som främst berörs när forskaren utfört ett 

eller flera experiment. I denna studie har vi sammanställt det empiriska materialet i 

SPSS och utformat ANOVA-tabeller. Detta för att testa om det finns skillnader i 
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medelvärden och signifikansvärdet mellan respektive grupp, det vill säga 

kontrollgrupp, experimentgrupp röd och experimentgrupp blå.  

 

Signifikansnivå anser Christensen et al. (2010) bör vara 95 procent. Det är sedan upp 

till respektive forskare att besluta vilken säkerhetsnivå som lämpar sig bäst för fallet 

och säkerställa en gräns där fel bortkastas vilket kan öka tillförlitligheten. 

Säkerhetsnivå beror på slumpen och kan beräknas genom bestämd nivå på 95 procent 

där resultatet kommer påvisa fel i genomsnitt fem gånger av hundra.  

 

I vår studie valde vi som tidigare nämnt att inneha en signifikansnivå på 90 procent 

(α = 0.10). Vårt kriterium blev därför att förkasta alla hypoteser som överstiger den 

signifikansnivå som är satt för hypoteserna. Byström och Byström (2011) skriver att 

signifikansnivån visar hur säkra forskarna kan vara på det redovisade resultatet, det 

vill säga att skillnaderna inte enbart beror på slumpen. Därför är en signifikansnivå 

på 90 procent en riskfylld gräns då det finns det en större risk för att dra felaktiga 

slutsatser.  

 

Anledningen till att en 90 procentig signifikansnivå var rimligt i denna uppsats beror 

på att resultatet visade stora skillnader i de fall då hypoteserna förkastas. Detta 

innebär att vi med stor säkerhet kan säkerställa att skillnaden inte beror på slumpen i 

dessa fall. I de fall då hypoteserna accepteras är gränsen på en 90 procentig 

signifikansnivå av stor vikt då de accepteras i närheten av denna gräns. Även Hultén 

(2013) har i en artikel om sensoriska stimuli som innovationer i butiken och dess 

inverkan på konsumentens benägenhet till beröring accepterat en hypotes där 

signifikansvärdet visar 0.065. Detta överstiger den 95 procentiga signifikansnivån 

och därför ansåg vi att en 90 procentig signifikansnivå även var rimlig i vårt fall.  

 

2.10 Kvalitetsåtgärder    

 

För en forskare är det enligt Bell, Waters & Nilsson (2016) samt Holme och Solvang 

(1997) viktigt att ha en uppfattning om sitt metodval och vara kritisk för att höja 

tillförlitligheten oavsett tillvägagångssätt. Rosengren och Arvidsson (2002) menar att 

forskaren bör bevisa att utfallet i studien är trovärdigt. 
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2.10.1 Validitet 

 

Bryman och Bell (2013) påtalar att validitet innebär om slutresultaten är enhetliga 

med undersökningarna. Begreppet validitet innebär enligt Patel och Davidsson 

(2011) att forskarna bör veta vad de ska undersöka i förhållande till det de faktiskt 

ska göra. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att validitet avser att mäta rätt sak. 

Lyckas forskarna tillämpa detta är på ett bra sätt kommer det enligt Patel och 

Davidsson (2011) anses vara god validitet. Det faktum att vi arbetat fram ett 

observationsschema innan påbörjat experiment gjorde att vår studie fick en hög 

validitet. Detta för att observationsschemat tydligt framställdes utifrån det som 

avsågs mätas i undersökningen.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar fyra olika validitetsbegrepp. Den första benämns 

som begreppsvaliditet och syftar främst till den kvantitativa forskningsmetoden. 

Målet är att komma fram till samhällsvetenskapliga begrepp och anser huruvida 

måtten för begreppen speglar det forskaren har i åtanke att mäta. Vidare förklarar 

författarna intern validitet och mäter om kausaliteten mellan två variabler är hållbart 

eller inte. Det tredje begreppet beskriver Bryman och Bell (2013) som extern 

validitet och förklaras hur resultatet kan jämföras med undersökningskontexten. Det 

sistnämnda begreppet är således ekologisk validitet och behandlar 

samhällsvetenskapliga resultat och dess påverkan i individens vardagliga och sociala 

miljöer. Författarna anser dock att intern validitet och ekologisk validitet enbart kan 

kopplas till kvantitativ metod och är det självklara validativa mätningarna i vår 

undersökning. Eftersom vi utförde observationer när kunderna var omedvetna om vår 

närvaro inverkade inte våra åsikter på deras beteende vilket bidrog till god intern 

validitet. Den externa validiteten visar positiv inverkan då de observerade personerna 

inte kunnat anpassa sitt beteende då de var omedvetna om att de observerats.  

 

2.10.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2013) som den utsträckning i vilket ett 

mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt. Reliabilitet kan enligt Holme och Solvang 

(1997) anses som god om fler oberoende mätningar talar för samma resultat. Därför 

menar Olsson och Sörensen (2011) att de empiriska undersökningar som 
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överensstämmer med teorin påvisar en hög reliabilitet. Är vi noggranna med vår 

kvantitativa forskningsansats kommer reliabiliteten således att öka. För varje 

undersökning är målet att ha en god reliabilitet och pålitlig information menar Holme 

och Solvang (1997). Nackdelen med reliabilitet är dock enligt Bryman och Bell 

(2013) att det kan bli svårt att styrka resultatet då omgivning och förutsättningar hela 

tiden förändras.  

 

Redan innan observationstillfället gjordes en grundlig genomgång av 

observationsschemat för att vara överens om vad som skulle mätas samt hur det 

skulle mätas. Detta gjordes för att vara enhetliga i observationerna. Som både 

Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidsson (2010) skriver kan forskaren även 

öka tillförlitligheten för observationsstudien genom att ha två personer vid 

observationstillfället. Då det är två personer som skrivit denna uppsats närvarade vi 

båda vid observationstillfället vilket således ökade reliabiliteten. Innan påbörjad 

observation säkerställdes huruvida observationerna skulle gå till. Detta för att minska 

subjektiva bedömningar i observationerna samt få en stabil reliabilitet. Dock har 

ingen av oss tidigare genomfört studier i denna omfattning vilket kan påverka 

reliabiliteten negativt. 

 

2.11 Etiska principer 

 

Tillförlitligheten utgörs enligt Patton (2015) därför av etiken hos forskaren. Yin 

(2013) anser att forskarens integritet är viktigt att behandla i en studie och detta kan 

bidra till att studien är tillförlitlig. Däremot menar Holme och Solvang (1997) att 

forskaren ställs inför etiska frågor vid en observationsstudie. Frågorna kan handla om 

observationen är strukturerad eller ostrukturerad och om konsumenterna är medvetna 

eller omedvetna om observationen Författarna menar även att observatörerna bör 

befinna sig i närheten av observationsgruppen. Då vi i vår studie har studerat ett 

underliggande beteende hos konsumenter har etiska frågor varit en stor del av 

undersökningen. Vi ville inte påverka konsumenternas agerande under 

observationstillfället. Medan vi observerade satt vi i närheten, men ändå i skymundan 

för att inte konsumenterna skulle känna sig obekväma i situationen. Detta bidrar till 

att vi anser att vi behandlat observationerna på ett etiskt förhållningssätt.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel kommer vi presentera den teori som ligger till grund för arbetet. Den 

teoretiska referensramen kommer vara ett hjälpmedel för att sedan kunna förklara 

fenomenet och jämföra med det empiriskt insamlade materialet. Vidare redovisas 

undersökningsmodellen och hypoteserna. 

 

3.1 Sinnesmarknadsföring 

 

Sinnesmarknadsföring handlar enligt Hultén (2014) inte om utbytet av pengar mellan 

köpare och säljare eller att skapa sig specifika relationer. Till skillnad från 

transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring handlar 

sinnesmarknadsföring om att skapa individuella och personliga upplevelser av ett 

varumärke. Hultén (2014) framhåller att det nuförtiden inte är tillräckligt att enbart 

tillfredsställa fysiska och materiella behov utan även de emotionella, intellektuella 

och upplevelsebaserade behoven. Författaren menar därför att sinnesmarknadsföring 

som marknadsföringsmodell bör betraktas som en utveckling av den moderna 

marknadsföringen och ses som ett komplement till transaktionsmarknadsföring samt 

relationsmarknadsföring.  

 

Lindstrom (2005) med stöd av Krishna och Schwarz (2014) menar att nästan hela 

människans förståelse av världen upplevs genom våra sinnen. De mänskliga sinnena 

utgör länken till minnen och kan användas för att framkalla känslor. Vidare påtalar 

Hultén (2014) att genom användning av människans sinnen i marknadsföringssyfte 

kan det skapas en individuell upplevelse på en djupare nivå där individens livsstil 

och personliga erfarenheter är drivkrafter. Organisationer bör använda strategiska 

och medvetna tillvägagångssätt i sin sinnesmarknadsföring för att kunna skapa 

sinnesupplevelser för konsumenterna. Enligt Hultén (2014) handlar 

sinnesupplevelser om att ta del av ett varumärke som en symbol för det individen 

strävar efter. Innebörden av sinnesmarknadsföring är att betrakta konsumenter som 

både medaktörer och medproducenter i serviceprocesser och varumärkesbyggandet. 

Konsumenterna är med och skapar värde för sig själva genom användandet och 

konsumtionen av produkterna och varumärket. Clement (2007); Hultén, Broweus & 
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Van Dijk (2011) och Sjöström (2005) nämner att olika stimuli påverkar 

konsumentens val av varor och tjänster.  

 

Sinnesmarknadsföring definieras av Krishna (2010) som marknadsföring som 

engagerar konsumentens sinnen, påverkar deras beteenden, känslor, perception och 

val av produkter. Författaren påtalar vikten av stimuli genom sinnena, dess påverkan 

på konsumenterna samt den attraktionskraft som kan uppkomma till produkter. 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) beskriver att sinnesmarknadsföring handlar om 

hur företag genom användning av olika sinnesstrategier kan etablera en 

varumärkesimage som därmed knyter an till kundernas identitet, livsstil och 

personlighet.  

 

Sinnesmarknadsföring bygger enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) på den 

mänskliga hjärnan och människans fem sinnen. Det är därför individuellt om vad 

som ligger till grund för upplevelselogiken. Vidare framhåller Soars (2009) att 

sinnesstimuli kan influera miljöer och förbättra konsumentens shoppingupplevelse på 

ett sätt bortom vårt medvetande. Vi människor upplever världen utifrån våra sinnen 

och ju fler sinnen som aktiveras desto starkare kommer konsumentens upplevelse att 

bli. Soars (2009) men stöd från Gobé (2009) betonar dock att det är viktigt att 

använda sinnena rätt för att bibehålla den rätta effekten på konsumenterna. Även 

Hultén (2014) bekräftar detta och menar att individer önskar en optimal 

stimuleringsnivå för att bli belåtna.   

 

Begreppet sinnesmarknadsföring beskriver Hultén (2014) utgår från hur företag 

genom sinnesupplevelser och sinnestrategier kan skapa värde för kunden. Genom att 

koppla ihop sinnesmarknadsföring med individualisering som livsstil där 

självförverkligande och identitetsskapande ligger i fokus blir det en viktig drivkraft 

för köp och konsumtion. Vidare menar författaren att sinnesmarknadsföring kopplar 

ihop företaget med sinnena och individen vilket bidrar till att det ställs högre krav på 

serviceprocesser. Lindstrom (2005) hävdar att individen fångar information genom 

sinnena som vidare påverkar individernas förståelse angående omvärlden och 

påverkar konsumenternas känslor och beteenden. Vidare skriver Hultén, Broweus & 

Van Dijk (2011) att det är viktigt att skapa symbios mellan varumärket och individen 

för att skapa ett framgångsrikt kundbemötande. För att lyckas med detta bör 
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organisationer finna strategiska tillvägagångssätt för att beröra konsumenterna samt 

ställa de mänskliga sinnena i centrum.   

 

För att påverka konsumenternas beteenden menar Agapito, Valle & Mendes (2012) 

att organisationer har börjat använda sig allt mer av sinnesmarknadsföring. Spence et 

al. (2014) menar att eftersom konkurrensen i detaljhandeln har ökat har ledningen 

varit tvungna att gå bortom en produktinriktat fokus till ett fokus på 

kundupplevelsen. Därför anser Pine och Gilmore (1999) att företag inte enbart bör 

fokusera på innovativa produkter utan också upplevelsebaserade plattformar. Företag 

som använder sinnesstimuli kan därför enligt Schmitt (1999) påverka konsumenterna 

till att prova produkter, varor eller tjänster som vidare kan leda till köp.  

 

I framtiden finner Hultén (2014) att sinnesmarknadsföring kommer bli mer 

betydande samt etablera sig som ett viktigt marknadsföringsområde såväl teoretiskt 

som praktiskt. Men för att involvera personliga upplevelser avseende produkter och 

tjänster via de fem sinnena i marknadsföringen krävs det en bättre förståelse för hur 

konsumentupplevelser och sensationer skapas. Därför menar Hultén (2014) att 

framtida forskning inom sinnesmarknadsföring bör beakta hur den mänskliga hjärnan 

reagerar på olika stimuli samt hur konsumentupplevelser skapas, då med hjälp av 

kognitiv neurofysiologi eller neuromarknadsföring.  

 

3.2 Synsinnet 

 

Synen är enligt Hultén (2014) det sinnet som är mest avgörande för konsumentens 

individuella sinnesupplevelse. Alexander och Nobbs (2016); Gobé (2009); Hultén 

(2014); samt Krishna (2012) påtalar att synsinnet är det mest dominerande och även 

det sinne som får konsumenter att förstå deras omgivning bättre. Även Nordfält 

(2007) betonar att ögonen är det organ som fångar upp flest intryck i en butiksmiljö. 

Hultén (2014) hävdar att det finns en skillnad mellan kvinnor och män rörande den 

visuella perceptionen och de visuella preferenser som föreligger.  

 

Synintrycket är enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) det sinne som de flesta 

människor använder sig av i det dagliga livet och grundar sina val efter. Det är i regel 

framförallt via synintryck som en konsument blir attraherad av ett företag eller ett 
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varumärke. Synsinnet är det mest dominerande för att skapa en varumärkesimage 

och synupplevelser bygger på visuella sinnesintryck som antingen var för sig eller 

tillsammans synliggör varor, tjänster samt servicelandskapet. Hultén, Broweus & 

Van Dijk (2011) refererar till forskning där det framgår att mode och klädbutiker är 

bland de mest visuella företag. I dessa företag blir det därför av större vikt att 

synliggöra företagets identitet och värderingar med visuella stimuli. Däremot menar 

Alexander och Nobbs (2016) att genom att stimulera synsinnet med exempelvis 

färger, design, logotyper och förpackningar kan det möjliggöra differentiering hos 

företag, förbättra lojalitet, förhindra förvirring samt förbättra humöret hos 

konsumenterna. Den visuella helhet, det som särskiljer och differentierar ett företag 

ifrån sina konkurrenter, kallar bland annat Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) för 

“den genetiska koden”. Den visualiserar ett varumärkes identitet och används som ett 

konkurrensmedel. Den genetiska koden kan också uttryckas i servicelandskapet och 

synliggöras i såväl annonsering som visuella och verbala inslag.  

 

Individer är enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) mer benägna att tycka om en 

produkt för dess fysiska design än varumärkesnamn eller funktion. Detta påtalar 

vikten i hur stor betydelse det visuella har för en produkt. En visuell tilltalade design 

kan i sin tur påverka människors humör, kreativitetsförmåga och bortse från de 

eventuella problem en produkt kan ha. Vidare gäller detta även att en oattraktiv 

design kan leda till det motsatta. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) framhåller att 

design som konkurrensmedel har fått en allt större betydelse och detta leder till att 

design anses vara ett av de viktigaste uttrycken för att personifiera och 

individualisera ett varumärke. Vidare talar Hultén (2014) om vikten av visuell 

konsumtion. Detta anser den betydelse som synen har gällande att fånga 

konsumenters uppmärksamhet gällande företag och varumärkesidentitet. Synen och 

visualiseringen blir av avgörande betydelse för likväl företag som konsumenter i en 

konsumtionsprocess. Alexander och Nobbs (2016) menar att synen påverkar minnen 

och känslor samt etablerar fysiska och psykiska interaktioner till varumärken.  

 

3.2.1 Synsinnets påverkan i butiksmiljö 

 

Enligt Menzel, Baker, Holland & Kaufman-Scarborough (2007) gör konsumenter 

som stiger in i ett servicelandskap en omedelbar bedömning om hur miljön är 
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uppbyggd. Det krävs av organisationer att återspegla servicelandskapet med den 

image företaget vill förmedla samt anpassa detta till den uppfattning konsumenterna 

har av denna image. Detta styrker även Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) som 

menar att utformningen av ett servicelandskap har en avgörande betydelse för hur ett 

varumärke upplevs. Synsinnet iakttar minsta lilla förändring hos ett varumärke och 

det finns därför många olika sinnesintryck som företag kan använda sig av för att 

tydliggöra detta.  

 

Breazeale och Ponder (2013) påtalar att väl utvecklad design i ett servicelandskap 

berättar en historia och bör utvecklas i enlighet med de konsumenter som besöker 

butiken. Eftersom det är olika konsumenter som besöker butiker hävdar Kuruvilla, 

Joshi & Shah (2009) att kvinnor och män bör ses som två olika konsumenter då dessa 

visar stor skillnad i köpbeteendet. Enligt Underhill (2010) är kvinnor de som anser 

shopping som något psykologiskt, känslomässigt samt socialt. Detta betyder att de 

gärna utvärderar produkternas fördelar respektive nackdelar. Kvinnor vill även 

infinna sig i omgivningen tillsammans med andra kvinnor samt att miljön ska vara 

väl utformad för att de ska tillbringa mer tid och röra sig i egen takt i 

servicelandskapet. Männen vill däremot undvika längre perioder i ett servicelandskap 

men befinner sig dock i butiken längre när kvinnligt sällskap finns eftersom de ofta 

vill ha hjälp från de erfarna shopparna. Breazeale och Ponder (2013) påpekar därför 

att konsumenter kan tolka miljön utifrån de kombinerade atmosfäriska signaler som 

utges från detaljhandelsföretaget i servicelandskapet. Att utforma ett bra 

servicelandskap har blivit den primära produkten bland detaljhandelsföretag och 

framhäver konkurrensfördelar. Detta hävdar Breazeale och Ponder, (2013); Kim och 

Moon, (2009) samt Wakefield och Blodgett, (1996) är för att servicelandskapets 

design kan påverka konsumenternas känslor, spenderade tid samt hur mycket pengar 

som spenderas i miljön. Därför bör företagare ta detta i beaktning och fokusera på 

visuella stimuli eftersom detta är mest betydelsefullt för konsumenterna då 

synintryck i butiksmiljön är direkt tillgängliga för konsumenternas uppfattningar. 

När konsumenter stiger in i ett servicelandskap abstraheras de enbart av stimuli som 

är mest framträdande. Konsumenterna bör därför stanna längre i butiken för att ha 

möjlighet att bearbeta andra relevanta signaler baserat på visuella intryck. Således 

har visuella intryck viktiga konsekvenser för butiker, deras lönsamhet och relationer 

till konsumenter.  
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Visuella stimuli kan enligt Hultén (2014) vara antingen estetiska eller funktionella. 

Komfort, layout och skyltning är mer åt det funktionella hållet, medan arkitektur, 

belysning, färg och stil beräknas vara estetiska. Skillnaden skriver Hultén (2014) 

ligger i hur konsumenter utvärderar kvaliteten i en servicemiljö. Vidare refererar 

författaren till forskning som talar för att konsumenten redan har en uppfattning om 

hur en butikslayout ser ut. Med detta menas att de populäraste produkter anses av 

konsumenter vara placerade i mitten av hyllan och de dyrare högre upp. Hultén 

(2014) påpekar även att resultat av forskning i området visar att produkter som är 

placerade högt upp samt produkter som placeras i mitten av en hylla generellt får mer 

uppmärksamhet än produkter som placeras längre ner. Författaren skriver att 

konsumentens preferenser samt deras beteenden påverkas av var produkterna är 

placerade, oavsett vilken avsikt konsumenten hade i val av produkt före köpet.  

 

Färger och ljus är enligt Gobé (2009) avgörande för en bra butiksmiljö. Författaren 

menar att produkter ser bättre ut när de visas upp med en attraktiv ljussättning. 

Hultén (2014) skriver även att extra belysning för displayer har en positiv påverkan 

på konsumenters beteenden. Vidare menar Gobé (2009) att företag inte bör begränsa 

sig till vardagliga färger eller statiska displayer. Genom att leka med ljus och 

färgsättning skapas en annorlunda atmosfär som enkelt kan förändras för att skapa 

olika effekter i butiksmiljön.  

 

3.2.2 Färg och ljuslära 

 

Färger handlar enligt Gobé (2009) om att förmedla viktig information till aktörens 

konsumenter. Gobé (2009) och Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) menar att färger 

sätter igång responser i nervsystemet och hjälper konsumenter att bearbeta 

informationen som företaget vill förmedla. Detta stimulerar människors minnen, 

tankar och upplevelser. Hultén (2014) hävdar att färg och ljus som sinnesintryck 

skapar positiva känslor för ett varumärke. Om färg och ljus kombineras som ett 

uttryck för varumärkets själ, kan detta vara ett sätt att fånga och attrahera människans 

uppmärksamhet. Det är därför dessa två element ofta kombineras för att skapa en 

positiv sinnesstämning som vidare kan förstärka varumärkesimagen hos ett företag. 

Vidare påtalar Wade Clarke, Perry & Denson (2012) att olika färgsättningar och 

belysning i servicelandskapet kan vara viktigt. Belysning kan ha en effekt på 
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konsumenternas humör och en variation av ljusnivåer och färger i servicelandskapet 

kan påverka konsumenterna till att stanna kvar i butiken längre.  

 

Lin (2004) med stöd från Guido, Piper, Prete, Mileti, & Trisolini, (2017) framhåller 

att färg är det mest uppenbart visuella i ett servicelandskap. Lin (2004) menar även 

att olika färger kan användas för att skapa olika miljöer samt stimulera 

konsumenternas personliga humör och känslor. Vidare beskriver Young Lee, Noble 

& Biswas (2016) att marknadsförare använder färger för att skapa en bild av 

företagen, bygga varumärkesidentitet, attrahera konsumenter och forma deras 

uppfattning. Nya trender på marknaden pekar på ett större intresse för att använda 

färg i marknadsföringssyfte och påverka konsumenternas beteende.  

 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) med stöd av Lin (2004) betonar att färg som 

sinnesintryck har en påverkan på synupplevelser och bidrar till att frambringa 

känslor. Vidare diskuterar Gobé (2009); Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) och 

Soars (2009) innebörden av färger och menar att gul är den färg som uppfattas först 

av människor medan Bellizzi och Crowley (1983); Gobé (2009); Guido et al. (2017); 

Lin (2004) och Soars (2009) menar att färgen blå bidrar till en lugnare effekt hos 

människor. Vidare förklarar Bellizzi och Crowley (1983) att färgen blå har en inre 

sammandragande effekt på handens rörelser medan exempelvis färgen röd har en 

yttre expansiv orientering. Bellizzi och Crowley (1983); Gobé (2009); Guido et al. 

(2017); Hidayetoglu, Yildirim & Akalin (2012) och Young Lee, Noble & Biswas 

(2016) antyder att varma färger som röd och gul och är mer fysiskt stimulerande 

medan kalla färger som blå och grön är mer avkopplande. Hultén, Broweus & Van 

Dijk (2011) hävdar även att färgen röd i regel skapar störst uppmärksamhet i 

annonser och logotyper. Hultén (2014) refererar till forskning som visar att individer 

uppfattar färger olika och att detta kan bidra till såväl positiva som negativa 

reaktioner hos konsumenter. Vidare uttrycker författaren att konsumenters kognitiva 

tolkningar och handlingar i en butiksmiljö kan påverkas beroende på vilken färgkulör 

som används i butiksmiljön. Konsumenter föredrar blåa miljöer istället för röda då 

detta anses som mer avslappnade. Detta innebär att användandet av blå färg kommer 

påverka konsumenterna vid besöket i avseende att de kommer tillbringa mer tid, söka 

efter produkter samt öka inköpsbenägenheten.  
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Ljus och färgsättning är enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) ett sinnesintryck 

som börjat användas allt mer för att skapa uppmärksamhet kring förändringar i 

servicelandskapet. Forskning visar att belysning påverkar konsumenters affektioner, 

kognitioner och faktiska beteende. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) menar att 

förändringar kan vara att skapa variation med mörk eller ljus belysning, obelysta 

eller belysta ytor samt ofärgade eller färgade ljus i butiksmiljön. Vidare framhåller 

Alexander och Nobbs (2016) att variation i ljus och färgsättning i ett servicelandskap 

ger positiv effekt på konsumenterna. Använder företagare rätt ljus kommer detta leda 

till attraktion och intresse från konsumenternas sida. I enlighet med detta betonar 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) att ljus är ett bra redskap att använda sig av för 

att kommunicera ett varumärke eller uppmärksamma en produkt till konsumenterna. 

Även de sensoriska skillnaderna mellan kvinnor och män kan märkas av i valen av 

färger och visuella preferenser menar Hultén (2014). Författaren menar att kvinnor 

ofta sägs vara bättre på att märka av detaljer än männen. 

 

3.3 Känselsinnet 

 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011); Krishna (2012) samt Spence och Gallace 

(2011) menar att känseln är det första sinnet som utvecklas hos en människa och 

Krishna (2012) skriver att det även är det sista som lämnar. Hultén, Broweus & Van 

Dijk (2011) menar att känselsinnet bidrar till att individer bygger upp ett formsinne 

som gör att människor kan minnas samt återuppleva en känsla genom beröring. Detta 

kan vara till hjälp för företag som vill skapa speciella känselintryck. Vidare skriver 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) att genom beröring av en produkt kan det 

utvecklas ett psykiskt ägarskap samt en högre vilja att betala jämfört med om 

individen inte skulle ha chansen att beröra produkten. Peck och Childers (2003) 

hävdar att individer, såväl barn som vuxna, har längtan efter att ta på varor och 

tjänster och att det är en viktig källa till att information överförs till konsumenterna 

för att komma fram till ett köpbeslut.  

 

Vi lever i ett taktilt samhälle där shopping enligt Peck och Childers (2003) är en av 

våra få chanser att fritt få uppleva den materiella världen genom beröring av 

produkter, varor och tjänster. Därför talar Hultén (2014); Krishna (2012) samt 

Spence och Gallace (2011) om känselsinnet och vikten av att använda detta i sin 
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marknadsföring. Hultén (2014) samt Peck och Childers (2003) menar att sinnet har 

undervärderas i marknadsföring och Gobé (2009) framhåller att det inte finns mycket 

forskning i området då tanken på användningen av känselsinnet under långt tid 

försummats. Peck och Childers (2003) påpekar att känselsinnet bör fokuseras mer på 

i marknadsföringen för att kunna implementera det på rätt sätt. Det finns många 

former inom detaljhandeln där konsumenterna inte har möjlighet till att beröra 

produkter som exempelvis kataloger och internet. Användning av dessa element kan 

därför få företag att tappa konsumenter eftersom de ofta vill känna och ta på varor 

innan ett köp genomförs. Spence et al. (2014) menar att människor är mer benägna 

att köpa en produkt efter att de har rört vid den och därför är det enligt Peck och 

Childers (2003) inte lämpligt att inneha kanaler där konsumenten inte kan beröra 

produkter och varor. Vidare påtalar Peck och Childers (2003) att både 

konsumenternas beteenden och attityder påverkas såväl positivt som negativt om 

känselsinnet stimuleras. Hultén (2014) påpekar även att känselsinnet är ett viktigt 

hjälpmedel för konsumenter och genom att beröra en vara överförs information om 

det aktuella varumärket. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) påtalar att taktil 

marknadsföring både fördjupar och förtydligar, samt ökar den fysiska samt psykiska 

interaktionen mellan företag och individ.  

 

Hultén (2014) menar att det känselsinnet kan användas för att förstärka en individs 

upplevelse och skriver att det ofta betraktas som det tredimensionella sinnet hos en 

människa. Eftersom beröring är ett sätt för konsumenter att få tillträde till en produkt 

hävdar Gobé (2009) att butiker kan ge konsumenter en känslomässigt spännande 

koppling till produkter genom att röra vid dem.   

 

3.3.1 Känselsinnets påverkan i butiksmiljö  

 

Speciellt inom detaljhandelsbranschen är enligt Soars (2009) känselsinnet av stor 

vikt för konsumenters beslutsfattande. Wade Clarke, Perry & Denson (2011) menar 

att ju mer sensoriska beröringspunkter som är inblandat i servicelandskapet desto 

mer engagerar det konsumenten till att ta på produkter. Detta är enligt Hultén, 

Broweus & Van Dijk (2011) de fysiska butikernas främsta fördel jämfört med e-

handelsbutiker. Vidare diskuterar Wade Clarke, Perry & Denson (2011) att butiker 

kan påverka konsumenternas känslor och stimulera rationella beslutsfattanden genom 
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användning av bland annat känselsinnet. Howarth (2016) samt Peck och Wiggins 

(2006) hävdar att konsumenter behöver olika grad av beröring av produkter. Vissa 

behöver inte röra alls medan andra behöver mer tid till att integrera med produkter 

innan ett köp. De konsumenter som har ett större behov av att beröra produkter 

kommer vidare påverkas mer av sensorisk marknadsföring än de med lågt behov. 

Hultén (2014) med stöd av Spence och Gallace (2011) beskriver även att det finns 

skillnad mellan en kvinnlig konsument och en manlig konsument. Kvinnor använder 

det taktila sinnet i en högre grad än männen när det kommer till att utvärdera 

produkter. Männen rör sig även snabbare i butiksmiljön och vill gärna inte stanna så 

länge vid hyllorna. 

 

Vikten av att skapa en taktil känsla hos konsumenten beskriver Spence och Gallace 

(2011) som en väsentlig del i köpbeslutet. Är konsumenterna mer benägna att plocka 

upp produkten så är även köpet av produkten närmare. Detta stödjer även Peck och 

Wiggins (2006) som påtalar att om konsumenterna har möjligheter att röra vid en 

produkt i butiksmiljön kommer detta ha större inverkan på deras attityder och 

beteenden. Genom att låta konsumenter vidröra produkter kommer deras avsikt att 

köpa produkter och tillförlitligheten till butiken att öka. Vidare menar Underhill 

(2010) att butiker bör placera produkterna väl i servicelandskapet så konsumenterna 

har tillgänglighet att vidröra produkterna om önskemål finns. Peck och Childers 

(2003) förklarar att företag bör inneha montrar i butiken som lockar konsumenter och 

får dem att beröra produkterna.  

 

Enligt Bitner (1992); Elder et al. (2010) och Hultén (2014) kan förändringar inom en 

butiksmiljö ha en stor betydelse på konsumenternas vilja att vidröra produkter. Elder 

et al. (2010) menar vidare att sociala faktorer kan påverka konsumenternas vilja att 

röra, exempelvis om andra individer i servicelandskapet berör produkter uppstår 

viljan från andra konsumenter då detta påvisar att objektet är acceptabelt att röra vid. 

Detta kallas för observationer från konsumenternas sida och där de genom synsinnet 

ser hur andra konsumenter beter sig i servicelandskapet som vidare kan framkalla 

nyfikenhet.  
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3.4 Multisensoriskt samspel 

 

Vikten av en multisensorisk upplevelse handlar enligt Hultén (2014) om hur 

konsumenter bedömer en butik samt dess produkter. Genom multisensoriska 

upplevelser i en butiksmiljö fångar konsumenter information huruvida omgivningen 

är utformad som vidare hanteras genom perceptuella system som individen innehar. 

Detta är det äldsta forskningsområdet inom vetenskaplig psykologi och innebär att 

olika stimuli och signaler organiseras med utgångspunkt från de fem sinnena.  

 

Hultén (2014) förklarar att konsumenter ofta vill bedöma ett föremål. Detta kan göras 

genom beröring av produkter för att fånga information om hur den känns och visuellt 

för att fånga attraktion till objektet. Vidare beskriver Spence och Gallace (2011) att 

efter synen är det handen som bestämmer om en vara är accepterad av köparen eller 

inte. Konsumenter kan betrakta varor och dess utseende och uppskatta den fysiska 

attributen, men det är först efter att ha vidrört produkten som ett beslut om köp kan 

fastställas. Balaji, Raghavan & Jha (2011); Hultén (2014); Schifferstein och Cleiren 

(2005) samt Spence och Gallace (2011) menar därför att synsinnet kombinerat med 

känselsinnet blir ett av de viktigaste multisensoriska samspel i köpprocessen.  

 

Ehrsson, Holmes & Passingham (2005) hävdar att när individen ser på sina händer 

får de en känsla av att det tillhör kroppen och anses vara en grundläggande del i 

multisensoriska perceptuella korrelationer. Vidare påtalar Hultén (2014) att en 

ökning av antalet sensoriska stimuli, som exempelvis ett samspel mellan känselsinnet 

och synsinnet, kan påverka konsumenternas känsla av närvaro och få dem att komma 

ihåg objekt i servicelandskapet bättre. Dock kan konsumenter uppleva syntesi vilket 

innebär att de kan bli förvirrade om ett samspel mellan sinnena förekommer i för stor 

omfattning. Därför bör aktörer vara försiktiga med multisensoriska upplevelser för 

att inte konsumenter ska bli förvirrade. Det bör därför enligt Hultén (2014) ske 

kongruens mellan synen och känseln för att konsumenter ska uppleva detta som 

positivt. Dessa två sinnen baseras på vad konsumenterna upplever visuellt i 

kombination med taktil sensation av samma objekt vilket påverkar deras förmåga att 

hantera ett föremål. Balaji, Raghavan & Jha (2011) menar att undersökningar om 

sinnesmarknadsföring fokuserat på enskilda sensoriska stimuli. Det har visat sig att 

taktil beröring kan påverka konsumenternas beteende angående bedömning, attityd 
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och impulsköp. Detta styrker även Underhill (2010) som menar att de impulsköp som 

konsumenter gör påverkas av stimuli via känselsinnet och synsinnet. Ägarskapet av 

en produkt börjar med att konsumenten ser produkten till att de sedan håller i den. 

Författaren skriver att detta anses som ägarskap för att sannolikheten att 

konsumenten köper produkten ökar om känselsinnet och synsinnet stimuleras på 

detta sätt. Hultén (2014) tillsammans med Balaji, Raghavan & Jha (2011) menar att 

användning av känselsinnet tillsammans med synsinnet kan ge positiva 

handlingsföljder på konsumenternas beteende i ett servicelandskap samt hur de 

uppfattar produkter och tjänster.  

 

Ett servicelandskap påverkar enligt Hultén (2014) flera sinnen hos konsumenterna 

vilket företag kan ha som fördel till att förstärka sin atmosfär. De sinnen som 

sammankopplas med synsinnet har traditionellt störst betydelse. Visuell information 

kan skapa förväntningar huruvida produkten taktilt känns i handen. Detta kan vidare 

skapa misstro och förvirring hos konsumenterna om det visuella inte stämmer 

överens med det taktila. Därav anses människans rörelser och visuella kraft påtagligt 

betydelsefullt. Utan detta skulle individer inte förstå vad de iakttagit eller vidrört. 

Därför påpekar Balaji, Raghavan & Jha (2011) att det inte finns tvivel om att de 

mänskliga sinnena är utformade för att fungera i samförstånd. Hjärnan ska kunna 

bearbeta den information som emanerar från sensoriska kanaler kooperativt för att 

öka sannolikheten att händelsen i en miljö ska upptäckas fort och identifieras på rätt 

sätt. Enligt Hultén (2014) krävs det att organisationen når individerna på djupare plan 

och träffar deras långtidsminne så de vid senare tillfällen kommer tillbaka till 

butiken. 

 

Enligt Hultén (2014) har det inte förekommit mycket sensoriska stimuli inom 

detaljhandeln. Därför menar Schifferstein och Cleiren (2005) att sensoriska 

upplevelser bör användas mer eftersom det blir mer detaljerat för konsumenterna och 

gör det möjligt för dem att försäkra sitt beslutsfattande och få dem att bli övertygade 

om information om en produkt eller butiksmiljö. Företagare bör därför använda sig 

av kombinationen av känselsinnet och visuella stimuli för att påverka konsumentens 

beslutsfattande. Vidare hävdar Hultén (2014) med stöd från tidigare forskning att 

dessa stimuli tillsammans skapar synergier och påverkar konsumenterna. Spence et 

al. (2014) menar att olika stimuli i ett servicelandskap påverkar konsumenternas 
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affektioner, kognitioner och beteenden medan Balaji, Raghavan & Jha (2011) menar 

att det påverkar konsumenternas effekt på minnet, utvärdering och beteende. Hultén 

(2014) påtalar att kongruens mellan de två sinnena kan skapa individuella 

värdeskapande och reaktioner hos konsumenterna. Företag stödjer på så sätt 

konsumenternas köp och konsumtionsprocess genom ett samspel mellan sinnena och 

kan påverka värdeskapande, upplevelser och företagens image såväl positivt som 

negativt beroende på hur väl organisationen lyckas implementera detta i 

marknadsföringssyfte. Enligt Hultén (2014) finns det forskning som styrker detta och 

visar att konsumenter bidrar till positiva attityder när multisensoriska stimuli används 

vilket leder till längre spenderad tid i butiken och fler köpintentioner.  

 

3.5 Konsumentbeteende 

 

Hultén (2014) förklarar att konsumenter sedan lång tid tillbaka konsumerat varor och 

tjänster. Försäljarens uppgift har sedan länge varit att motsvara konsumenternas 

behov, förutsättningar och önskemål mot vad som ska erbjudas. Även Hoch och 

Loewenstien (1991) menar att konsumenter dagligen ställs inför beslut och dessa 

grundas på fördelar och nackdelar av olika alternativ. Vidare hävdar LeGrand och 

Udell (1964) att konsumenter ofta söker efter information som vidare påverkar dem 

att göra tillfredsställande val och uppnå deras behov, önskningar och efterfrågan. Det 

är inte bara potentiell information som påverkar konsumenten. Intryck avseende 

servicelandskapet påverkar också konsumenter under inköpsprocessen samt tidigare 

erfarenheter. Vidare anser Bettman, Johnson & Payne (1991) att konsumenter nås 

med mycket information och att detta kan anses komplicerat för beslutsfattanden och 

kan bli problematiskt med att utvärdera alla tillgängliga alternativ.  

 

Enligt Wade Clarke, Perry & Denson (2012) har konsumenter gått från att vara 

rationella i beslutsfattande till att blivit mer känslomässiga och erfarna. Modekedjor, 

främst större, inom detaljhandeln investera mer ekonomiska resurser för att 

differentiera sig på marknaden och uppmuntra konsumenter till att köpa produkter. 

Detaljhandeln har upplevts som ett paradigmskifte där den ekonomiska nedgången 

har lett till ökad e-handel och fler kanaler. Detta påverkar detaljhandeln till att 

manifestera och omlokalisera sig samt tillhandahålla specifik differentiering och 

positionering för att locka fler konsumenter till butiker. Idag är det viktigt att som 
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företagare tillföra hedonist värde samt uppnå konsumenternas önskemål om 

underhållning och spänning i köpupplevelsen. Vidare hävdar Wade Clarke, Perry & 

Denson (2012) att stora kedjor i viss mån lyckas manipulera konsumenterna genom 

att tillföra stora resurser i sin marknadsföring. Däremot anser författarna att små 

butikskedjor också bör fokusera på detta samt konceptualisering avseende hur 

konsumenterna upplever detaljhandeln och dess atmosfär för att vidare lyckas 

påverka konsumentens beslutsfattande i köpprocessen.  

 

Hultén (2014) med stöd av Balaji, Raghavan & Jha (2011) förklarar att sensoriska 

stimuli kan användas för att påverka konsumenterna till köp. Wade Clarke, Perry & 

Denson (2012) menar att forskning visar att sensoriska stimuli kan användas i form 

av utsmyckning i servicelandskapet och kan öka konsumenternas engagemang och 

uppmuntra dem till köp men även påverka dem till att faktiskt besöka butiken igen. 

Även Stoel, Wickliffe & Lee (2004) styrker detta och menar att om företagare lyckas 

forma butiksmiljön kan detta öka värdet på shoppingupplevelsen och få 

konsumenterna att vistas längre i butiksmiljön. Balaji, Raghavan & Jha (2011) menar 

att sådana stimuli engagerar konsumenterna och påverkar deras känslor, 

uppfattningar, val, preferenser och konsumtion. Vidare förklarar Kent (2007) att 

servicelandskapet i detaljhandeln har fått stor betydelse och ger utrymme för 

interaktivitet, socialisering och kommunikation. 

 

Wade Clarke, Perry & Denson (2012) menar att företag bör fokusera på 

servicelandskapet eftersom detta kan nå konsumenternas uppmärksamhet samt 

medföra både estetiska och instrumentella värden. Författaren menar att det finns tre 

känslomässiga reaktioner som benämns som nöje, upphetsning och dominans från 

företagets sida och kan öka konsumenternas efterfrågan och öka deras vilja att 

spendera mer pengar. Balaji, Raghavan & Jha (2011) framhåller att konsumenter som 

påverkas av stimuli genom de fem sinnena vistas längre i butiken är mer benägna att 

köpa produkter. Därför menar Balaji, Raghavan & Jha (2011) att exklusiva butiker 

sedan länge använt subtila och välkomnande metoder för att uppmana 

konsumenterna till att stanna längre i butikerna. På grund av detta påpekar Kent 

(2007) att användning av sensoriska stimuli ökat för att skapa unika konventionella 

butiksytor. Det är bevisat att sensoriska stimuli kan förbättra konsumenternas 

erfarenhet och påverka deras beteende i butiksmiljöer. Vidare menar Harris och Ezeh 
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(2008) att dekor i servicelandskapet har djupgående effekter på konsumenternas 

beteende och deras uppfattningar om butikens pålitlighet och om det är för dyrt eller 

prisvärt.  

 

Organisationer kan idag använda sig av Bitner´s (1992) tre dimensioner för att skapa 

god atmosfär i servicelandskapet. De tre dimensionerna utgörs av: omgivande 

förhållanden, rumsliga och funktionella förhållanden samt tecken symboler och 

artefakter. De tre elementen kommer stimulera konsumenternas sinnen, framförallt 

synsinnet och känselsinnet. Kim, Koo & Chang (2009) menar att ju mer sensoriska 

beröringspunkter som är inblandade desto mer kommer konsumenten vara 

intresserad av att faktiskt köpa en produkt. 

 

3.6 Undersökningsmodell 

 

Undersökningsmodellen syftar till att undersöka sambanden mellan synsinnet och 

känselsinnet för att se om detta påverkar konsumenternas beteende och deras 

benägenhet till att spendera mer tid vid exponeringsbordet. Modellen ämnar även 

undersöka om synsinnet påverkar känselsinnet och om konsumenter vidrör eller 

undersöker fler klädesplagg då ljussken i en varm färg eller kall färg tillförts.  

 

Då ljus och färgsättning enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) börjat användas 

allt mer för att skapa uppmärksamhet kring ett förändrat servicelandskap och att 

förändringar enligt Bitner (1992); Elder et al. (2010) och Hultén (2014) inom en 

butiksmiljö kan ha en stor betydelse på konsumentens vilja att vidröra produkter 

ämnar modellen undersöka om dessa påståenden stämmer. Hultén (2014) menar även 

att det finns forskning som antyder att multisensorisk stimuli leder till att 

konsumenter spenderar mer tid i butiken. Modellen är därav utformad utifrån 

studiens forskningsfråga samt hypoteser.  
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Figur 3:1 Undersökningmodell (egen, 2017) 

 

3.7 Hypotesutveckling  

 

Baserat på teorin har vi formulerat tre hypoteser samt tre delhypoteser. Studien 

baseras på tre olika kriterier vars uppgift är att undersöka om konsumenter blir 

påverkade om ett stimuli i form av ljus finns närvarande samt om det finns en 

skillnad mellan varmt ljus respektive kallt ljus. Studien ämnade även undersöka 

variablerna “provar klädesplagg” samt “köper klädesplagg”. Dock uppfyllde 

observationerna enligt Körner & Wahlgren (2012) inte minimikravet på 30 

observationer i varje grupp. Observationerna gav därför inte tillräckligt med 

information om dessa variabler för att de skulle kunna undersökas tillförlitligt.  

 

De tre olika kriterier som studien utgår ifrån är: 

 

1. Tid vid exponeringsbord i sekunder 

2. Vidröring av klädesplagg  

3. Tar upp och undersöker klädesplagg 

 

Det är utifrån dessa kriterier hypoteserna är utformade. 
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3.7.1 Hypoteser 

 

H1. Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden som 

konsumenter befinner sig runt exponeringsbordet blir längre. 

 

H1.a).  Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och 

män i den spenderade tiden vid exponeringsbordet. 

 

H1. b). Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre när konsumenter befinner sig i ett kvinnligt sällskap.  

  

H2. Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg vidrörs av 

konsumenter. 

 

H2. a). Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och 

män i att fler klädesplagg vidrörs. 

  

H3. Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg tas upp och 

undersöks av konsumenter. 
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4 RESULTATREDOVISNING 

 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av Kompaniet med bilder från vårt 

experiment. Följande kommer figurer över de observerade konsumenterna redovisas 

samt statistiskt numeriskt resultat av variablerna i form av tabeller från SPSS.  

 

4.1 Kompaniet som undersökningsplattform 

 

Kompaniet i Kalmar är ett familjeägt multibrandingstore som grundades år 1986 

(Kompanietstore, u.å). Företaget beskriver själva att de är riktade mot både män och 

kvinnor och styrkan i deras affärsidé är att kunden alltid ska känna sig hemma och 

moderiktigt trygga i deras handplockade sortiment av kläder, skor och accessoarer 

från starka skandinaviska varumärken. Butiken har en yta på 600 kvadratmeter och är 

beläget i Baronens köpcenter. Ambitionen beskrivs som att kunden alltid ska kunna 

hitta ett komplett sortiment oavsett dresscode. Kompaniet tillhandahåller även en 

gratis kundklubb vilket tyder på att de vill skapa en långsiktig relation med sina 

kunder.  

 

I vår studie fick vi tillgång till två olika bord, ett på nedervåningen och en på 

övervåningen. Bordet på nedervåningen var med herrkläder från varumärket 

“Knowledge Cotton Apparel” och det på ovanvåningen var damkläder från 

varumärket “Odd Molly”. Detta gav oss en blandad målgrupp och könsfördelning i 

vår studie. Knowledge Cotton Apparel beskrivs enligt hemsidan (u.å.) som ett 

klädmärke som använder organiska och hållbara material och som aldrig äventyrar 

komfort eller kvalitet. Vidare beskriver företaget att de använder sig av avancerad 

teknik som omfattar hållbara fibrer samt till tillverkningstekniker. Varumärket Odd 

Molly beskrivs enligt hemsidan (u.å.) som ett kärleksfullt märke med höga 

ambitioner. Varumärket grundades år 2002 och tillverkar kläder och skor till kvinnor.  
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Bilder från nedervåningen med märket “Knowledge Cotton Apparel”  med rött ljus, 

blått ljus samt det normala ljussken som finns i butiken.  

 

 

Bild 1 (rött ljus), bild 2 (blått ljus), bild 3 (normalt ljus), (egna, 2017)  

 

Bilder från ovanvåningen med märket “Odd Molly” med rött ljus, blått ljus samt det 

normala ljussken som finns i butiken. 

 

 

Bild 4 (rött ljus), bild 5 (blått ljus), bild 6 (normalt ljus), (egna, 2017)  

 

Det röda ljuset gav i butiksmiljön ifrån sig ett varmt ljus som tydlig syns även på 

bilderna. Det blåa ljuset gav ifrån sig ett kallt ljus som uppmärksammas mer i 

butiksmiljön än på bilderna. 
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4.2 Observerade konsumenter 

  

De konsumenter som varit med i denna observationsstudie utgörs av sammanlagt 301 

personer. Kontrollgruppen utgörs av 101 konsumenter. I experimentgrupp röd samt 

experimentgrupp blå blev antalet 100 konsumenter vardera. Sammanlagt vid de tre 

observationstillfällena ingick 167 stycken kvinnor samt 134 stycken män. Detta 

innebär att kvinnorna utgör cirka 55 procent och männen motsvarar cirka 45 procent 

av de observerade personerna. Kvinnorna och männen har haft samma 

förutsättningar under observationerna och ingår i samma produktkategori. I 

diagrammet nedan visas hur många av konsumenterna som utgörs av kvinnor 

respektive män samt hur det är uppdelat vid varje observationstillfälle.  

 

 

Figur 4:1 Antal konsumenter uppdelade i kön (egen, 2017) 

 

I diagrammet nedan visas uppskattad åldersgrupp fördelade över konsumenterna 

samt hur det är uppdelat vid varje observationstillfälle.  

 

 

Figur 4:2 Antal konsumenter uppdelade i uppskattade åldersgrupper (egen, 2017) 
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4.3 Hypotes 1  

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden som 

konsumenter befinner sig runt exponeringsbordet blir längre. 

 

 

Tabell 4:1 Spenderad tid vid exponeringsbordet (egen, 2017) 

 

I tabellerna ovan redovisas den spenderade tiden i sekunder som respektive grupp 

befann sig vid exponeringsborden. Från descriptive-tabellen kan vi utläsa att det 

sammanlagt har observerats 301 konsumenter samt att medelvärdet för det 

spenderade tiden vid exponeringsbordet är ungefär samma för kontrollgruppen 

(10,95 sekunder) och experimentgrupp blå (10,52 sekunder), medan 

experimentgrupp röd (14,96 sekunder) är mer utstickande. 

  

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,085<0,1 kan en 

signifikant skillnad på denna nivå säkerställas och hypotesen accepteras. Resultatet 

tyder på att visuella stimuli i form av varmt och kallt ljus påverkar beteendet hos 

konsumenterna och får dem att stanna längre vid exponeringsbordet. För att avgöra 

skillnaden i signifikansvärdet mellan den kalla respektive varma färgen har det 

sammanställts ytterligare två ANOVA-test där vi jämför färgerna var för sig med 

kontrollgruppen. 
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ANOVA-test mellan kontrollgrupp och experimentgrupp röd gällande 

spenderad tid vid exponeringsbordet 

 

 

Tabell 4:2 Spenderad tid vid experimentgrupp för experimentgrupp röd (egen, 2017) 

 

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,072<0,1 kan det 

säkerställas att det finns en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och 

experimentgrupp röd och därmed accepteras hypotesen. Resultatet tyder att ett 

visuellt stimuli i en varm färg medför att konsumenter spenderar mer tid vid 

exponeringsbordet. Det finns alltså en skillnad i den tid konsumenter spenderar när 

exponeringsbordet är belyst i en röd färg jämfört med när exponeringsbordet inte är 

upplyst i någon färg.   

 

ANOVA-test mellan kontrollgrupp och experimentgrupp blå gällande 

spenderad tid vid exponeringsbordet 
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Tabell 4:3 Spenderad tid vid exponeringsbordet för experimentgrupp blå (egen, 

2017) 

 

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,834>0,1 kan det 

inte säkerställas att det finns en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och 

experimentgrupp blå och därmed förkastas hypotesen. Resultatet tyder att ett visuellt 

stimuli i en kall färg inte medför att konsumenter spenderar mer tid vid 

exponeringsbordet. Det finns alltså inte en skillnad i den tid konsumenter spenderar 

när exponeringsbordet är belyst i en blå färg jämfört med när exponeringsbordet inte 

är upplyst i någon färg.  

 

Resultatet tyder att hypotesen accepteras för det varma ljussken i form av röd färg 

men förkastas för det kalla ljusskenet i form av blå färg. 

 

4.3.1 Hypotes 1a 

   

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och män i 

den spenderade tiden vid exponeringsbordet. 
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Tabell 4:4 Spenderad tid vid exponeringsbordet jämfört mellan kvinnor och män 

(egen, 2017) 

 

I tabellerna ovan presenteras den spenderade tiden i sekunder som kvinnor jämfört 

med män befann sig vid exponeringsborden. Från descriptive-tabellen kan vi utläsa 

att det sammanlagt har observerats 167 kvinnor och 134 män. I denna hypotes har vi 

testat den varma och den kalla färgen tillsammans.  

 

I ANOVA-tabellen redovisas den signifikanta skillnaden mellan män och kvinnors 

spenderade tid vid exponeringsbordet. Då signifikansvärdet på en 90 procentig 

signifikansnivå visar p=0,041<0,1 så accepteras hypotesen vilket betyder att en 

signifikant skillnad mellan grupperna kan säkerställas. Resultatet tyder därför att det 

finns en skillnad mellan kvinnor och män i den spenderade tiden vid 

exponeringsborden. Då en signifikant skillnad kan säkerställas kommer vi fortsätta 

med ytterligare två ANOVA-test för att avgöra skillnaden i signifikansvärdet mellan 

kvinnorna och männen.  

 

ANOVA-test för kvinnor 
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Tabell 4:5 Spenderad tid vid exponeringsbordet för kvinnor (egen, 2017) 

 

ANOVA-tabellen visar signifikansvärdet för kvinnorna vid de olika observerade 

tillfällena och deras spenderade tid vid exponeringsborden. Från descriptive-tabellen 

kan vi utläsa att medelvärdet för det varma ljuset (19,27) som fått kvinnorna att 

stanna längre medan medelvärdet från det kalla ljuset (10,79)  är ungefär samma som 

kontrollgruppen (11,26).  

 

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,022<0,1 kan en 

signifikant skillnad säkerställas och hypotesen accepteras. Resultatet tyder att det 

finns en skillnad i den tid som kvinnor spenderar vid exponeringsbordet när ett 

visuellt stimuli i form av ljus är tillfört.  

 

ANOVA-test för män 

 

 

Tabell 4:6 Spenderad tid vid exponeringsbordet för män (egen, 2017) 
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ANOVA-tabellen visar signifikansvärdet för männen vid de olika observerade 

tillfällena och deras spenderade tid vid exponeringsborden. Från descriptive-tabellen 

kan det utläsas att medelvärdet när ett visuellt stimuli är tillfört är ungefär samma för 

varje grupp.  

 

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,889>0,1 kan en 

signifikant skillnad inte säkerställas och hypotesen förkastas. Resultatet tyder att det 

inte finns någon skillnad i den tid männen spenderar vid exponeringsborden när ett 

visuellt stimuli i form av ljus är tillfört.  

 

Resultatet tyder att hypotesen accepteras då en signifikant skillnad mellan könen kan 

säkerställas.  

 

4.3.2 Hypotes 1b 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre när konsumenter befinner sig i ett kvinnligt sällskap.  

 

 

 

Tabell 4:7 Spenderad tid vid exponeringsbordet i kvinnligt sällskap (egen, 2017) 

 

Tabellerna redovisar den spenderade tiden i sekunder vid exponeringsbordet om 

konsumenten befinner sig i ett kvinnligt sällskap. Från descriptive-tabellen kan vi 
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utläsa att det sammanlagt har observerats 301 konsumenter, varav 78 konsumenter 

befann sig i ett kvinnligt sällskap. Kvinnligt sällskap i denna hypotes kan vara 

antingen en, två eller tre kvinnor i sällskapet. Konsumenten som observerats kan vara 

antingen kvinna eller man och sällskapet kan därmed både bestå av både kvinnor och 

män. 

 

Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,091<0,1 kan en 

signifikant skillnad säkerställas vilket innebär att hypotesen accepteras. Resultatet 

tyder att ett stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre om konsumenten befinner sig i ett kvinnligt sällskap. 

 

4.4 Hypotes 2 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg vidrörs av 

konsumenter. 

 

 

Tabell 4:8 Vidrör klädesplagg (egen, 2017) 

 

Tabellerna redovisar om konsumenterna vidrör fler produkter då ett visuellt stimuli 

är tillfört. Eftersom signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar 

p=0,569>0,1 kan en signifikant skillnad inte säkerställas och därmed förkastas 

hypotesen. Resultatet tyder att ett tillför visuellt stimuli i form av ljus inte medför att 

fler klädesplagg vidrörs.  
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4.4.1 Hypotes 2a 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och män i att 

fler klädesplagg vidrörs. 

 

ANOVA-test för vidröring av produkter för kvinnor 

 

 

Tabell 4:9 Antal kvinnor som vidrör klädesplagg (egen, 2017) 

 

Tabellerna redovisar om kvinnor vidrör fler produkter när ett visuellt stimuli är 

tillfört. Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,339>0,1 

kan en signifikant skillnad inte säkerställas och därmed förkastas hypotesen. 

Resultatet tyder att ett tillför visuellt stimuli i form av ljus medför inte att kvinnor 

vidrör fler klädesplagg.  
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ANOVA-test för vidröring av produkter för män 

 

Tabell 4:10 Antal män som vidrör klädesplagg (egen, 2017) 

 

Tabellerna redovisar om männen vidrör fler produkter när ett visuellt stimuli är 

tillfört. Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar p=0,099<0,1 

kan en signifikant skillnad säkerställas och hypotesen accepteras. Resultatet tyder att 

ett tillför visuellt stimuli i form av ljus medför att män vidrör fler klädesplagg.  

 

Resultatet tyder att hypotesen accepteras då en signifikant skillnad mellan könen kan 

säkerställas.  
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4.5 Hypotes 3  

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg tas upp och 

undersöks av konsumenter. 

 

 

Tabell 4:11 Antal konsumenter som undersöker klädesplagg (egen, 2017) 

 

I tabellerna ovan kan det utläsas hur många konsumenter som tar upp och undersöker 

klädesplagg. Då signifikansvärdet på en 90 procentig signifikansnivå visar 

p=0,349>0,1 kan en signifikant skillnad inte kan säkerställas och hypotesen 

förkastas. Resultatet tyder att ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför inte att 

fler klädesplagg tas upp och undersöks.  
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4.6  Sammanställning av hypoteser 

 

Nedan presenteras en sammanfattning av ovanstående resultat.  

 

Tabell 4:12 Sammanställning av hypoteser (egen, 2017) 
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5 DISKUSSION 

 

I detta kapitel presenteras en jämförelse av det insamlade empiriska materialet med 

den teoretiska referensramen. Avsnittet behandlar en djupgående diskussion där vi 

reflekterar över varför våra hypoteser har accepterats eller förkastats samt 

rekommendationer till klädbutiker. 

 

5.1 Hypotes 1 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden som 

konsumenter befinner sig runt exponeringsbordet blir längre. 

 

Konsumenter har enligt Wade Clarke, Perry & Denson (2012) blivit mer 

känslomässiga och erfarna i sina beslutsfattanden och författarna anser därför att det 

bör finnas mer spänning i köpupplevelsen. Hultén (2014) med stöd av Balaji, 

Raghavan & Jha (2011) påpekar därför att sensoriska stimuli i form av utsmyckning i 

ett servicelandskap kan användas för att påverka konsumenterna till köp. 

Detaljhandelsföretag bör enligt Alexander och Nobbs (2016); Gobé (2009); Hultén 

(2014); samt Krishna (2012) främst fokusera på synsinnet då det är mest 

dominerande och som enligt Breazeale och Ponder, (2013); Kim och Moon (2009) 

samt Wakefield och Blodgett (1996) påverkar konsumenterna mest i uppfattningen 

om huruvida butiksmiljön är utformad. Även Stoel, Wickliffe & Lee (2004) hävdar 

att om företagare lyckas utforma sin butiksmiljö rätt kan det öka värdet på 

shoppingupplevelsen samt få konsumenterna att vistas längre i butiksmiljön. Då 

synsinnet anses vara en viktig beståndsdel i butiksmiljöer infördes visuella stimuli på 

Kompaniet i Kalmar för att undersöka förändringarna i konsumenternas beteende. 

Det tillfördes stimuli i form av ljus och färgsättning eftersom Gobé (2009) förklarar 

att dessa två faktorer är avgörande i en butiksmiljö och kan hjälpa till att exponera 

produkter bättre samt fånga uppmärksamheten hos konsumenten. Författaren menar 

även att företag inte ska begränsa sig till vardagliga färger. Därför bör detaljhandlare 

enligt Gobé (2009) och Wade Clark, Perry & Denson (2012) leka med ljussättning i 

kombination med färg för att skapa en förändrad atmosfär i servicelandskapet för att 

få konsumenter att vistas längre. 
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Vidare förklarar Gobé (2009) samt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) att färger 

kan aktivera konsumenternas nervsystem genom responser och stimulera deras 

minnen, tankar och upplevelser. Författarna menar även att kulörer i ljussättningen 

kan hjälpa konsumenter att bearbeta den information som företaget vill förmedla. 

Hultén (2014) menar att färg och ljussättning kan attrahera konsumenternas 

uppmärksamhet och bör beaktas av detaljhandelsföretag för att skapa positiv 

stämning i butiksmiljön. Vidare kan företag synliggöra identitet och värderingar med 

visuella stimuli. Utifrån detta utformade vi första hypotesen för att se om författarnas 

påstående stämmer överens med undersökningens observationer och utforska om 

visuella stimuli verkligen kan fånga konsumenters uppmärksamhet och skapa 

positiva konsekvenser som att påverka dem till att stanna längre vid 

exponeringsborden. 

 

Utifrån det empiriskt insamlade materialet fick vi ett resultat som tyder att det finns 

en signifikant skillnad mellan när exponeringsbordet är upplyst i en varm eller kall 

färg och när exponeringsbordet inte är upplyst i någon färg och därför accepteras 

hypotesen. Detta innebär att färger av ljus har en påverkan på konsumenternas 

beteende i servicelandskapet och får dem att stanna längre vid exponeringsbordet när 

ett visuellt stimuli är tillfört. Resultatet stämmer därför överensstämmer med 

påståendet som Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) hävdar att förändringar med 

hjälp av belysning i ett servicelandskap påverkar konsumenternas beteenden. 

Författarna menar även att utformningen av ett servicelandskap har en avgörande 

betydelse för hur ett varumärke upplevs. Detta då synsinnet har förmågan att iaktta 

förändringar i servicelandskapet. Därför anser vi att företag kan arbeta med visuella 

stimuli i form av färg och ljus för att tydliggöra dessa förändringar. De två faktorerna 

tillsammans är därför ett bra medel att arbeta aktivt med för att lyckas förändra 

butiksmiljön på ett enkelt och bevisligen bra sätt. Däremot påtalar Hultén, Broweus 

& Van Dijk (2011) att individer kan uppfatta färger olika och valet att färg är därför 

av stor vikt då det kan skapa både positiva samt negativa reaktioner hos 

konsumenterna. I vårt resultat kan vi tyda att varken den röda eller den blåa färgen av 

ljus skapade negativa följder i den tid som konsumenterna spenderade vid 

exponeringsbordet och valet att färg var därför accepterat hos konsumenterna.  
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Breazeale och Ponder (2013) förklarar att när en konsument stiger in i ett 

servicelandskap är det enbart de stimuli som är mest framträdande som fångar deras 

uppmärksamhet. Detta påstående stämmer bra överens med vårt resultat då det röda 

ljuset var betydligt mer framträdande än det blåa ljuset och konsumenterna stannade 

längre vid exponeringsbordet när det röda ljuset var tillsatt. I enlighet med detta 

anser vi att butiker bör utforma ett servicelandskap som tydligt fångar konsumentens 

uppmärksamhet och som får dem att stanna längre då detta kan generera positiva 

konsekvenser. Därför kan rött ljus vara ett alternativ för att fånga intresset hos 

konsumenterna till att spendera längre tid vid klädesplagg som vanligtvis inte iakttas. 

Enligt Young Lee, Noble & Biswas (2016) pekar nya trender på marknaden till ett 

större intresse för att använda färg i marknadsföringssyfte och påverka 

konsumenternas beteende. Detta påstående håller vi med om och argumenterar för att 

fler företagare aktivt bör arbeta med ljus kombinerat med färg, då speciellt med 

varmt ljus. Att servicelandskapets design med hjälp av ljus och färgsättning påverkar 

konsumentens spenderade tid i butiksmiljön kan vi i vårt resultat därför bevisa. 

Genom att utforma ett bra servicelandskap anser Breazeale och Ponder (2013) att 

detta kan framhäva konkurrensfördelar för företag. Detta anser vi att aktörer bör ta i 

beaktning och arbeta utifrån om de vill ligga i framkant i den innovativa utveckling 

av marknadsföring där sinnena är involverade.  

 

Alexander och Nobbs (2016) menar även att variation i ett servicelandskap ger 

positiva effekter på konsumenterna vilket även stämmer överens med vårt resultat. 

Visuella stimuli kan påverka minnen och känslor samt etablera fysiska och psykiska 

interaktioner till varumärken. Därför anser vi att visuella stimuli kan vara en 

betydande faktor för klädbutiker. Detta argumenterar vi för då konsumenternas 

långtidsminne kan påverkas positivt vilket kan leda till lojalitet och 

relationsskapande från konsumentens perspektiv till företagets fördel.  

 

Då den varma färgen attraherar konsumenterna betydligt mer till skillnad från den 

kalla färgen tolkar vi detta som att färgen blå inte anses som lika attraherande från 

konsumenternas sida. Detta påstående stämmer även överens med vad Bellizzi och 

Crowley (1983); Gobé (2009); Guido et al. (2017); Lin (2004) och Soars (2009) 

påtalar där kalla färger som exempelvis blå färg bidrar till lugn effekt på människor 

och som enligt Bellizzi och Crowley (1983); Gobé (2009); Guido et al. (2017); 
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Hidayetoglu, Yildirim & Akalin (2012) och Young Lee, Noble & Biswas (2016) är 

mer avkopplande. Däremot går resultatet emot Hultén’s (2014) påstående om att 

konsumenter gärna vistas i blåa miljöer och att denna färg påverkar konsumenternas 

beteenden i avseende att de tillbringar mer tid i dessa miljöer. Vårt resultat visar 

därför att författarens påstående inte är självklart om att konsumenter kommer 

tillbringa mer tid i ett servicelandskap om färgen blå återfinns.  

 

Resultatet visar även tydligt stora skillnader mellan kontrollgrupp och 

experimentgrupp röd medan skillnaden mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 

blå är svag. I resultatet kan det bland annat utläsas att medelvärdet som 

konsumenterna spenderar vid exponeringsbordet när ett rött stimuli är närvarande är 

signifikant högre än när ett blått är närvarande. Detta betyder i enlighet med Bellizzi 

och Crowley (1983); Gobé (2009); Guido et al. (2017); Hidayetoglu, Yildirim & 

Akalin (2011) samt Young Lee, Noble & Biswas (2016) påstående att varma färger 

som röd är mer fysiskt stimulerande. Därför tror vi med stöd från teorin att den 

varma färgen väckte mer uppmärksamhet hos konsumenterna och fick dem att stanna 

längre när denna färgen exponeras.  

 

5.1.1 Hypotes 1a 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och män i 

den spenderade tiden vid exponeringsbordet. 

 

Alexander och Nobbs (2016) framhåller att synen har en förmåga att påverka minnen 

samtidigt som Wade Clarke, Perry & Denson (2012) hävdar att synen främst 

påverkas av färgsättningar och belysning samt får konsumenterna att stanna kvar 

längre i servicelandskapet. Färg anses enligt Lin (2004) med stöd av Guido et al. 

(2017) vara det mest uppenbara visuella stimuli i en butiksmiljö samtidigt som 

Hultén (2014) menar att det finns skillnader mellan könen i denna bemärkelse. 

 

Breazeale och Ponder (2013) hävdar att det är olika konsumenter som besöker 

butiker samtidigt som Underhill (2010) antyder att servicelandskapet ska utformas i 

enlighet med män och kvinnor eftersom deras köpbeteende innehar stora skillnader. 

Då visuellt stimuli av färg och ljus bidrog till en skillnad i konsumenters beteende 
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ville vi fortsätta forskningen och se om skillnaden var generaliserbar på båda könen. 

Vårt sammanställda resultat påvisar att det finns signifikanta skillnader i den 

spenderade tiden vid exponeringsbordet mellan män och kvinnor vilket 

överensstämmer med vad Hultén (2014) förklarar om att det förekommer sensoriska 

skillnader i val av visuella preferenser mellan de olika könen. Vidare menar 

författaren att skillnaden mellan män och kvinnor även talar om visuella 

perceptionen och valet om färger.   

 

För att kontrollera vilken av respektive kön som påverkas mest av visuella stimuli 

sammanställdes det ytterligare två ANOVA-tabeller. Tabellerna visar tydligt att 

kvinnor påverkas mer av ljussättning i kombination med färg än männen vilket även 

Hultén (2014) framhåller i sitt påstående i att kvinnor har betydligt bättre förmåga att 

observera och påverkas än vad männen har. Författaren hävdar även att män rör sig 

fortare i butiksmiljön och vill gärna inte stanna länge vid hyllorna medan kvinnor 

enligt Underhill (2010) gärna tillbringar mer tid i ett servicelandskap och rör sig i sin 

egna takt. Dessa påståenden kan därför ha påverkat det resultat vi fick och tyder på 

att teorin överensstämmer med det som framkom i praktiken.  

 

En intressant skillnad som vi observerade utifrån descriptive-tabellen var att det 

varma ljuset påverkade den spenderade tiden mer än den kalla färgen. Medelvärdet 

för den spenderade tiden då kvinnorna befann sig vid det varma ljuset särskilde sig 

tydligt gentemot männen. Medelvärdet i den spenderade tiden för kvinnorna uppgick 

till 19,27 sekunder medan det för männen enbart uppgick till 9,47 sekunder. Denna 

skillnad tror vi beror på den teori som Underhill (2010) framhåller om att kvinnor är 

mer känslomässiga och påverkas mer i sitt shoppingbeteende.  

 

Utifrån vårt resultat anser vi att butiker bör finna engagemang i att utforma 

servicelandskapet ytterligare för att attrahera männen till spendera mer tid vid 

exponeringsborden. Butiker bör dock inte använda sig av visuella stimuli i form av 

tillfört ljus av färg då detta inte räcker till för att männen ska uppmärksammas. 

Rekommendationer för klädbutiker är därför att använda sig av färg och ljussättning 

när de vill påverka kvinnors beteenden vid exponeringsbordet men arbeta med andra 

stimuli när de vill få männen att stanna kvar längre.  
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5.1.2 Hypotes 1b 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre när konsumenter befinner sig i ett kvinnligt sällskap. 

 

För kvinnor anses shopping enligt Underhill (2010) som en social aktivitet. Detta 

betyder att kvinnor gärna besöker butiker tillsammans med andra kvinnor. Vi 

utformade därför vår hypotes för att undersöka om konsumenter stannar längre vid 

exponeringsbordet i servicelandskapet när de befinner sig i ett kvinnligt sällskap. 

Detta jämfördes sedan med när konsumenten utsattes för visuella stimuli för att se 

om detta påverkade sällskapet.  

 

Totalt observerade vi 301 konsumenter varav 78 befann sig i ett kvinnligt sällskap.  

Resultatet tyder att stimuli i form av ljus medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre om konsumenten befinner sig i ett kvinnligt sällskap. 

Detta betyder att en signifikant skillnad kan säkerställas och hypotesen accepteras. 

Resultatet tolkar vi utifrån Underhill´s (2010) påstående där författaren nämner att 

män inte vill spendera längre perioder i servicelandskapet. Däremot blir besöket 

längre när de befinner sig i kvinnligt sällskap, detta för att få hjälp och inspiration 

eftersom kvinnor anses insatta i sitt shoppingbeteende. Även kvinnor vill befinna sig 

i servicelandskapet tillsammans med andra kvinnor. Vi argumenterar därför för att 

Underhill’s (2010) påstående stämmer och menar att butiksmiljön bör vara utformad 

så att konsumenterna kan röra på sig och tillbringa tid tillsammans i den sociala 

aktivitet som shopping anses vara. Våra rekommendationer är därför att butiker bör 

vara noga med att ha utrymme så att konsumenter kan gå tillsammans och njuta av 

shoppingturen i sällskap av varandra. Vidare kan klädbutiker arbeta med upplägget 

på exponeringsbordet då tiden ökar i ett kvinnligt sällskap. Klädbutiker kan 

exempelvis kombinera bord med kvinnligt och manligt så även de kan gå 

tillsammans. 
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5.2 Hypotes 2 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg vidrörs av 

konsumenter. 

 

I detaljhandeln är känselsinnet enligt Soars (2009) av stor vikt för konsumenters 

beslutsfattande och Hultén (2014) påstår att konsumenter ofta vill bedöma föremål 

genom beröring. Spence och Gallace (2011) hävdar att efter synen är det handen som 

bestämmer om en produkt är accepterad av köparen eller inte. Därför menar Balaji, 

Raghavan & Jha (2011); Hultén (2014); Schifferstein och Cleiren (2005) samt 

Spence och Gallace (2011) att synsinnet kombinerat med känselsinnet blir ett av de 

viktigaste multisensoriska samspelen i köpprocessen.  

 

I vårt resultat fick vi ingen signifikant skillnad vilket innebär att hypotesen förkastas. 

Detta betyder att konsumenter inte vidrör fler klädesplagg även om visuellt stimuli i 

form av färg av ljus är tillsatt. Eftersom hypotesen förkastas kan det därför inte 

styrkas att synsinnet genom färgsättning av ljus har en påverkan på konsumenters 

beteenden för vidröring av klädesplagg i sin shoppingupplevelse. Däremot påtalar 

Hultén (2014) att en ökning av antalet sensoriska stimuli, som exempelvis ett 

samspel mellan känselsinnet och synsinnet kan påverka konsumenterna och få dem 

att komma ihåg objekt från servicelandskapet bättre. Detta tolkar vi som att även om 

synsinnet i form av stimuli av färg och ljus inte bidrar till att produkter vidrörs mer, 

kan det ha andra positiva effekter för en butiksmiljö. Wade Clarke, Perry & Denson 

(2011) anser även att ju fler sensoriska beröringspunkter som är inblandade i 

butiksmiljön desto mer engagerar det konsumenten till att ta på produkter. Detta 

tolkar vi som att vidröring av klädesplagg eventuellt hade ökat om vi tillfört fler 

sensoriska stimuli än enbart synsinnet. Underhill (2010) framhåller dock att 

sannolikheten att konsumenten köper produkten ökar om känselsinnet samt synsinnet 

stimuleras samtidigt.  

 

Enligt Hultén (2014) bör det vara kongruens mellan synsinnet och känselsinnet för 

att konsumenter ska uppleva det som positivt. Hultén (2014) tillsammans med Balaji, 

Raghavan & Jha (2011) påtalar även att användning av känselsinnet kombinerat med 

synsinnet kan ge positiva handlingsföljder på konsumenternas beteende i ett 



  
 

62 

servicelandskap samt hur de uppfattar produkter och tjänster. Även Peck och 

Wiggins (2006) styrker detta och menar att vidröring av produkter i butiksmiljö kan 

ha en inverkan på konsumenters attityder, beteenden, avsikt till att köpa produkter 

samt tillförlitligheten till butiken. I vår studie fick vi fram att ljus och visuella stimuli 

inte bidrar till att fler klädesplagg vidrörs. Därför bör butiker inte använda sig av ljus 

bestående av varma eller kalla färger om deras mål är att fler klädesplagg ska 

vidröras och därmed leda till köp eller andra positiva konsekvenser för butiken.   

 

Enligt Bitner (1992); Elder et al. (2010) och Hultén (2014) kan förändringar inom en 

butiksmiljö ha en stor betydelse på konsumenternas vilja att vidröra produkter. Detta 

resultat kan vi inte utläsa utifrån vår studie. Även om vi förändrade butiksmiljön i 

färgsättningen bidrog det inte till att fler konsumenter vidrörde klädesplaggen vilket 

innebär att ingen signifikant skillnad kunde säkerställas. Istället hade butiker kunnat 

arbeta vidare med Peck och Childers (2003) förslag om att företag bör inneha 

montrar i butiken som lockar konsumenter och får de att beröra produkterna mer.  

 

5.2.1 Hypotes 2a 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför skillnad mellan kvinnor och män i att 

fler klädesplagg vidrörs. 

 

Enligt Hultén (2014) med stöd av Spence och Gallace (2011) så finns det skillnad 

mellan kvinnliga och manliga konsumenter när det gäller vidröring av produkter. 

Författarna menar att kvinnor har ett större behov och använder känselsinnet i högre 

grad än männen när det kommer till att utvärdera produkter.  

 

Vårt resultat visar en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när ett visuellt 

stimuli i form av ljus är tillsatt. Detta innebär därför att hypotesen accepteras. Dock 

visar resultatet att kvinnor inte påverkas av visuella stimuli i form av varm eller kall 

färg i en butiksmiljö samt inte rör fler klädesplagg när ett sådant är tillsatt. Däremot 

vidrör männen fler klädesplagg när ett varm eller ett kallt ljus är tillsatt. En skillnad 

mellan könen kan därför säkerställas. Anledningen till denna skillnad tror vi beror på 

att människor är olika och behöver olika grad av integrering med produkter. Detta 

styrker även Peck och Wiggins (2006) samt Howarth (2016) som skriver att alla 
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konsumenter är i behov av olika grad beröring av produkter. Författarna påpekar att 

en del konsumenter inte behöver interagera med produkter alls, medan andra lägger 

ner mer tid på att interagera med produkten innan ett köp. Därför kommer även de 

konsumenter med ett större behov av beröring av produkter att påverkas mer av 

sensorisk marknadsföring. Detta tolkar vi som att konsumenter som vidrör produkter 

påverkas mer av visuella stimuli än de som vanligtvis inte vidrör produkterna. Om 

männen i detta fall var de konsumenter med ett större behov av beröring av produkter 

kan skillnaden mellan de olika könen betyda att männen också påverkades mer av det 

visuella stimuli som var tillsatt.  

 

Alexander och Nobbs (2016) skriver även att variation av färg och ljus i ett 

servicelandskap ger en positiv effekt på konsumenter beteenden. Detta betyder att 

om butiker använder detta rätt kommer det att leda till attraktion och intresse från 

konsumenterna. Även Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) skriver att ljus är ett bra 

verktyg att använda sig av för att uppmärksamma produkter till konsumenterna. Vårt 

resultat går i enlighet med denna teori då den varma färgen gav en positiv effekt på 

de manliga konsumenterna och fick dem att vidröra fler produkter. Varför kvinnorna 

inte påverkades i samma utsträckning kan bero på att kvinnor redan i förväg vet vad 

de är ute efter och påverkas därför inte av stimuli om det förekommer på ett 

exponeringsbord som inte är av intresse. Männen vet däremot kanske inte vad de är 

ute efter och påverkas därför i högre grad när något i servicelandskapet är 

utstickande och vill kontrollera vad som försiggår.  

 

5.3 Hypotes 3 

 

Ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus medför att fler klädesplagg tas upp och 

undersöks av konsumenter. 

 

Vikten av att skapa en taktil känsla hos konsumenten beskriver Spence och Gallace 

(2011) som en väsentlig del i köpbeslutet. Är konsumenterna mer benägna att plocka 

upp produkten är även köpet av produkten närmare. Balaji, Raghavan & Jha (2011) 

påpekar att det inte finns något tvivel om att de mänskliga sinnena är utformade för 

att fungera i samförstånd och Schifferstein och Cleiren (2005) menar att butiker bör 

använda sig av en kombination av känselsinnet och visuella stimuli för att påverka 
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konsumentens beslutsfattande. Även Hultén (2014) framhåller att dessa stimuli 

påverkar konsumenterna.  

 

Vårt resultat påvisar att ett tillfört visuellt stimuli i form av ljus inte medför att fler 

klädesplagg undersöks vilket innebär att hypotesen förkastas. Ljusstimuli av varma 

eller kalla färger bör därför inte vara det enda stimuli som används om företagares 

uppgift är att få konsumenter att ta upp och undersöka fler klädesplagg. Varför vårt 

resultat påvisar att stimuli inte påverkar konsumenterna till att undersöka produkter 

kan bero på många faktorer som exempelvis att konsumenterna inte tilltalades av de 

klädesplagg som fanns på exponeringsbordet. Enligt Peck och Childers (2003) så har 

individen en längtan efter att ta på varor och tjänster och att detta är en viktig 

informationskälla för att konsumenten ska nå fram till ett köpbeslut. Om 

konsumenten inte funderade på att köpa klädesplaggen kan information om 

produkterna vara onödigt att tillhandahålla och detta kan därför vara en anledning till 

varför vårt resultat blev som det blev. Hultén (2014) menar däremot att 

konsumentens preferenser samt beteende påverkar av hur produkterna är placerade 

på bordet. Detta påverkar konsumenters beteende oavsett vilken avsikt de hade före 

köpet. Då våra exponeringsbord inte var centralt placerade kan även detta ha 

påverkat resultatet. 
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6 SLUTSATS 

 

I detta kapitel redovisas studiens forskningsfråga samt de slutsatser vi tagit genom 

observationsstudier. Kapitlet avslutas med metodkritik, praktiska och teoretiska 

konsekvenser samt våra förslag till fortsatt forskning inom området 

 

6.1 Forskningsfråga och syfte 

 

Studiens forskningsfråga lyder följande:  

 

➢ Hur påverkas konsumenternas beteende utav visuella stimuli i form av färgsättning 

kombinerat med ljus i en klädbutik? 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om konsumentbeteendet förändras när 

konsumenter utsätts för stimuli i form av färg av ljus. Vi har därmed analyserat 

vilken av färgerna rött och blått samt det normala ljussken som lämpar sig mest i en 

butiksmiljö.  

 

För att besvara forskningsfrågan tog vi fram tre hypoteser samt tre delhypoteser som 

var utformade utifrån från den teori som legat till grund för arbetet. Slutsatsen av 

hypoteserna samt svaret av forskningsfrågan är därmed följande:  

 

➢ Ett tillfört visuellt stimuli i en varm färg medför att den spenderade tiden vid 

exponeringsbordet blir längre. Däremot gäller inte detta beteende för en kall färg.  

➢ Visuella stimuli medför skillnader i konsumentbeteendet gällande kvinnor och män 

samt att resultatet visar att kvinnor stannar längre vid ett tillfört visuellt stimuli, men 

inte männen.  

➢ Den spenderade tiden vid exponeringsbordet blir längre om konsumenten är i ett 

kvinnligt sällskap. Det finns även skillnader mellan den kvinnliga och den manliga 

konsumenten och deras benägenhet till vidröring av produkter när ett stimuli i färg är 

tillsatt.  

➢ Ett tillfört visuellt stimuli i färg medför inte att fler klädesplagg vidrörs eller 

undersöks.  
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Utifrån resultatet har vi reviderat den undersökningsmodell som legat till grund för 

studien. Resultatet tyder således att synsinnet i form av visuella stimuli är det som 

påverkar konsumenternas beteendemönster mest. Däremot påverkar inte synsinnet i 

form av visuella stimuli känselsinnet och konsumenternas benägenhet till att vidröra 

eller undersöka fler klädesplagg. Det sensoriska samspelet mellan synsinnet och 

känselsinne bidrar till ett förändrat beteendemönster hos konsumenterna. Detta 

innebär att konsumenterna spenderar mer tid vid exponeringsbordet när ett visuellt 

stimuli är tillfört.  

 

 

Figur 6:1 Undersökningsmodell reviderad (egen, 2017) 

 

6.2 Teoretiska konsekvenser 

 

Det finns mycket teori avseende sinnesmarknadsföring och de olika sinnenas 

betydelse. Även mycket forskning har gjorts om sinnena var för sig. Dock finns det 

mindre teorier angående synsinnet och känselsinnets samspel i en butiksmiljö och 

dess viktiga bemärkelse till organisationer och hur konsumenter agerar. Vi hade 

därför velat se fler artiklar som berör både synsinnet och känselsinnet och dess 

påverkan på konsumenternas beteende och huruvida företag kan tillämpa detta i 

marknadsföringssyfte.  
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6.3 Praktiska konsekvenser 

 

Det är inte många företag som egentligen vet vad begreppet sinnesmarknadsföring 

innebär. Därför är det viktigt att informera och lära detta för att kunna ta begreppet 

till en djupare nivå. Hade detaljhandlare haft mer kunskap om ämnet hade de vunnit 

fler konkurrensfördelar på marknaden. Det är idag många företag som försöker 

uppmärksamma konsumenterna till att ta sig till deras butiker men som dessvärre inte 

lyckas fullt ut. Vi ser därför enbart positiva fördelar med att tillämpa de fem sinnena 

i butiksmiljön som vidare kan tillfredsställa konsumenterna på en nivå som tidigare 

inte gjorts.  

 

När detaljhandlare bedriver sina verksamheter bör de veta vad konsumenterna behov 

är och hur de ska tillfredsställas. Vi anser att upplevelsebaserade servicelandskap och 

större inlevelse i inredningen kommer fånga konsumenternas uppmärksamhet och få 

dem besöka butiken oftare, köpa mer och känna en god upplevelsebaserad miljö. Vi 

anser att det inte krävs mycket förändring i ett servicelandskap för att konsumenterna 

ska uppmärksammas utan att fokus bör ligga på de sinnena som påverkar de mest 

och som har en avgörande roll. Däremot anser vi att företag idag inte förstått hur 

viktigt det är för konsumenterna att känna förändringar i servicelandskapet. Därför 

bör företag ta detta i beaktning och styra sin butiksmiljö till något som lockar 

konsumenterna och ökar sannolikheten för köp.  

 

6.4 Metodkritik 

 

Studien baseras på en kvantitativ metod där vi finner det nödvändigt att kritisera och 

granska vår metod. Experimentet utfördes på Kompaniet i Kalmar vilket medförde 

att vi var tvungna att anpassa oss utifrån deras utbud. Då vi inte gjort en liknande 

studie tidigare kan resultatet påverkat utslaget på studien negativt. Studien ämnade 

även undersöka variablerna “provar klädesplagg” samt “köper klädesplagg” men 

dessvärre gav observationerna inte tillräckligt med information om dessa variabler 

för att de skulle kunna undersökas tillförlitligt. Anledningen till detta tror vi beror på 

att Kompaniet är en dyr sällanköpsbutik och våra exponeringsbord var inte centralt 

placerade. Därför provade eller köpte konsumenterna inte tillräckligt många 

klädesplagg och det uppfyllde därför inte minimikravet på 30 observationer. En 



  
 

68 

annan intressant variabel som vi hade kunnat undersöka är om ljuset bidrar till att fler 

konsumenter går fram till exponeringsbordet. I denna studie undersökte vi enbart 

konsumenternas beteenden kring exponeringsbordet och vi vet därmed inte om fler 

konsumenter blev lockade att kolla och interagera med klädesplagget om ett visuellt 

stimuli var tillfört.  

 

För att stärka experimentet ytterligare hade vi kunnat genomföra en fokusgrupp 

tillsammans med Kompaniet. Då hade butiken kunnat vara med och påverka vilka 

färger som ingick i studien och på så vis hade det kunnat gått mer hand i hand med 

den genetiska kod som Kompaniet har.  

 

6.5 Framtida forskning 

 

För vidare forskning skulle vi gärna se att fler använder sig av kvantitativ metod och 

undersöker hur konsumenter agerar i ett förändrat servicelandskap. Andra forskare 

kan då utfråga samtliga konsumenter hur de upplevt butiksmiljön och dess förändring 

avseende ljus tillsammans med färg. Andra förslag till vidare forskning är att skapa 

en signatur av ljus kombinerat med färg för respektive butik. Detta för att 

konsumenter tydligt ska känna igen butikens koncept samt dess identitet och 

genetiska kod. Detta skulle då kunna placeras vid ingången för att locka in 

konsumenter samt tillhandahålla samma koncept vid utvalda zoner i butik. Detta för 

att tydliggöra varumärkets identitet och generera konkurrensfördelar. Butiker kan 

även arbeta med att inneha förändrat ljus tillsammans med färg vid erbjudanden för 

att skapa uppmärksamhet kring produkterna för att eventuellt öka försäljningen. 

 

Vidare förslag kan vara att undersöka hur konsumenter hade agerat i ett förändrat 

servicelandskap i dagligvaruhandeln och om detta hade gett samma utslag som i vår 

studie. Även fler undersökningar där skillnader mellan män och kvinnor samt hur 

sällskap påverkar konsumenter skulle vara intressant att forska vidare inom 

detaljhandeln. Vi har även enbart undersökt färgerna röd och blå, vidare skulle det 

därför vara intressant att undersöka andra färger och deras påverkan på konsumenters 

beteenden. Även fler studier om röd och blå färg hade varit intressant då utslagen 

från vår studie i vissa fall gick emot teorin. Därför anser vi att detta område har stor 

potential och utvecklingsmöjligheter i framtiden. 
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