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Förord 

Efter nästintill två månader av passionerat arbete är det slutligen dags för oss att presentera 
slutresultatet av vårt experiment och våra observationer där kunderna på OnOff i Kalmar är de 
som stått i fokus. 
 
Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med flertalet hjälpsamma personer. Vi vill börja 
med att tacka Bertil Hultén som gav oss inspiration till detta arbete. Vi vill även tacka vår 
handledare Christine Tidåsen för god vägledning under uppsatsprocessen. Ett särskilt tack till 
Joakim Gustavsson, Robert Kågesjö, Linnéa Persson och Anna Ljungfjärd för givande 
seminarium och diskussioner. Vi vill även tacka Glenn Schmidt Nilsson för att ha öppnat upp 
butiken för oss och möjliggjorde att vi kunde genomföra våra observationer och experiment. 
Även för att han tog sig tid till oss och ställde upp på intervju. Sist men inte minst vill vi tacka 
Magnus Carlsson för hjälpen av Excel.  
 
 
 
 
 
__________         ____________ 
Nils Browall         Andreas Politis 
 
 
  

http://synonymer.se/?query=passionerad
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Sammanfattning 
 
Vi valde att skriva vår C-uppsats om sinnesmarknadsföring och hur detta påverkade kundernas 
agerande i butiken. Vi såg detta ämne som väldigt intressant och något som låg rätt i tiden. Att 
sinnesmarknadsföring sedan är ett nytt ämne vilket är hyfsat outforskat gjorde oss ännu mer 
intresserade inom detta område. När vi undersökte detta ämnet närmare framgick det att vi inte 
kunde se några direkta undersökningar om hur sinnesmarknadsföring påverkade kunderna utan 
vi hittade endast litteratur där författarna förklarade hur det fungerade. För att se om denna nya 
strategi inom marknadsföring påverkade kunderna valde vi att genomföra ett experiment på 
OnOff i Kalmar för att sedan utföra observationer på de kunder som gick in i butiken. Först 
ändrade vi ingenting i vår undersökningszon utan vi observerade endast hur kunderna vanligtvis 
agerade i området. I våra observationer av kontrollgruppen framgick det att väldigt få 
uppmärksammade teven och hemmabiosystemet som var placerade i zonen. 
 
När vårt experiment genomfördes implementerade vi olika sinnesstimuli i zonen med hjälp av 
doftvärmeljus som spred en vaniljdoft i undersökningszonen. För att stimulera synen och 
hörselsinnet valde vi att visa filmen Avatar där ljud och bild är en stor del av filmen vilket vi 
tyckte passade bra in för att visa kunderna vilken kvalité det var på produkterna. Vi valde även 
att flytta på produkterna för att göra dem mer tillgängliga för kunderna. När vi genomförde 
observationer på experimentgruppen framgick de tydligt att flertalet av kunderna som gick in i 
butiken uppmärksammade produkterna. Utifrån detta konstaterade vi att implementering av 
sinnestimuli var något som påverkade kunderna och hur de agerade i butiken. Vi menar vidare att 
sinnesmarknadsföring är något som fler butiker skulle tjäna på att arbeta med då kunden 
uppmärksammas av produkterna. Med denna marknadsföringsstrategi skapas även en interaktion 
mellan företaget och kunden vilket är viktigt för att få en god relation med varandra. 
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Abstract 
 
We choose to write our thesis about sensory marketing. We wanted to see if the customers beha-
vior in the shop changed if we implementing different sensory stimuli around a product. To find 
out if something happened if we did that we choose to do an experiment at OnOff in Kalmar 
where we implement the different sensory stimuli. After we had done this we observed the cus-
tomers that went in to the store. We looked at how they act around the product that we have 
made the sensory difference. From these observations we could see that the client’s awareness 
increased. From this experiment and observations we can see that sensory marketing is some-
thing that more companies should start work with to distinguish them from their competitors.        
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1 Problemet 
 
I vår bakgrund diskuterar vi dagens samhälle, tillväxtutvecklingen för elektronikbranschen och 
anledningen till varför vi valde att fördjupa oss inom sinnesmarknadsföring. Därefter följs 
diskussionen om elektronikbranschen upp med sinnesmarknadsföring och kundbeteende vilket 
blir vår fokus i uppsatsen. Här redogör vi även för vår forskningsfråga samt avgränsningar med 
hänsyn till vårt problem som vi diskuterar nedan. 

1.1 Bakgrund 
 
Vi lever idag i ett samhälle som präglas utav konsumtion. År 2008 uppgick den totala 
konsumtionen till 1 467 miljarder kronor, vilket motsvarar 46 % av bruttonationalprodukten 
(BNP). Den privata konsumtionen har ökat under de senaste årtionden och detaljhandelsvaror har 
enskilt varit den största utgiftsposten. Den uppgick nästan till 485 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en tredjedel av den privata konsumtionen. Shoppingen för sällanköpsvaror har haft en 
tillväxt på 6,7 % från år 2003-2008 och det har även varit en ökad konsumtion för 
detaljhandelsvarorna under de senaste årtionden (Hultén, 2007). 
 
Detaljhandelssiffrorna för oktober 2009 har varit positiva och speciellt inom sällanköpsvarorna 
som har ökat med nästan 7 procentenheter. (www.dn.se, 2) Vi ansåg att denna siffra skulle varit 
påtagligt lägre. Eftersom det skett en ökning inom sällanköpsvarorna ser vi detta tal som högst 
anmärkningsvärt pga. att det för tillfället är en lågkonjunktur i landet. 

 
”Denna ökning visar att svenskarnas köpkraft inte har tagit allvarlig skada utav finanskrisen 
och att det finns efterfrågan på sådant som elektronik, sportutrustning, kläder och skor.” – 

Johan Schück (www.dn.se, 2) 
 
Samtidigt som vi befinner oss i en lågkonjunktur har samhällets värderingar successivt börjat 
förändras. Lalander & Johansson (2007) nämner att samhället har kommit in i ett nytt 
utvecklingsskede av den pågående samhällsutvecklingen vilket kallas för det post-moderna 
samhället. Vidare förklarar Hultén (2008) att det för tillfället pågår ett kulturellt värderingsskifte 
inom samhället som har kommit att kallas för det binära samhället. Detta nya samhälle präglas 
utav upplevelser och självförverkligande som blir en avgörande roll vid kundens köpbeslut i 
detaljhandeln. 
 
Utvecklingen av det nya samhället är på tillväxtutveckling med en ny generation som är på väg 
att ändra konsumentbeteendet. Denna utveckling har inte varit lika påtaglig för detaljhandlarna 
då det har varit sämre överlag. Vid sidan av de allmänna problemen som lågkonjunktur, 
arbetslöshet och kreditåtstramning drabbas hemelektronikbranschen även av att den svaga 
kronan ökar inköpskostnaderna. Nästan all hemelektronik är nämligen importerad och branschen 
drabbas därmed mer av valutaeffekten än exempelvis möbel- och bygghandlarna. Bristen på 
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riktade skattelättnader är också ett problem. Medan bygghandlarna gynnas av rotavdraget har 
elektronikhandlarna svårt att konkurrera med renoveringstrenden i landet. Många av de största 
kedjorna har redan börjat redovisa förluster i sina bokslut. OnOff har sammanställt sin senaste 
årsredovisning för perioden maj till december 2008. (OnOff går från brutet räkenskapsår till 
kalenderår 2009.) Resultatet för perioden var en förlust före skatt på 51 miljoner kronor. Det kan 
jämföras med en vinst före skatt på 161 miljoner kronor för räkenskapsåret maj 2007 till april 
2008. Under perioden minskade bruttomarginalen på OnOffs produkter från 4 till 2 procent 
vilket förklarar att de har pressat ner priserna för att stå emot den hårda konkurrens som råder på 
marknaden inom elektronikbranschen (www.dn.se, 3). OnOffs siffror vittnar om en tydlig 
prispress där den hårda konkurrensen på marknaden är en stor påverkningsfaktor. Denna 
prispress för företaget kommer vi att belysa närmare i problemdiskussionen eftersom det är där 
vi anser att elektronikkedjorna har ett stort problem. 
 
Den hårda konkurrensen har bidragit till att det har skapats en större valfrihet för konsumenterna 
när de väljer vart de ska inhandla sina varor (www.dn.se, 1). Här ser vi ett problem i dagens 
situation där allt fler detaljhandelsföretag inom elektronikbranschen etableras på marknaden. På 
denna hårda marknad som råder gäller det för företagen att differentiera sig och utveckla nya 
konkurrensfördelar i marknadsföringen. Blomqvist (2000) tydliggör att företag kan bli 
framgångsrika på marknaden om de tillfredställer individuella kundbehov eller önskemål för 
kunden. Hultén (2008) förklarar vidare att kundbehoven kan tillfredställas genom att företag 
skapar upplevelser för konsumenten för att på så sätt nå kunden på ett djupare plan där känslor 
och värderingar framhävs. 
 
Att upplevelser är något som har fått en allt större betydelse inom marknadsföringen visar sig 
tydligt enligt Hultén (2008) som beskriver vikten utav att stimulera människans sinnen för att 
locka till köp. Idag handlar vi inte enbart för att införskaffa de nödvändigaste utan istället köps 
fler produkter för självförverkligande samt att produkten idag har blivit en del utav en 
upplevelse. Detta blir tydligare då Sjöström (2005) menar att konsumenternas val utav produkter 
påverkas utifrån en rad olika stimulans som t.ex. priset på produkten eller hur användarvänlig 
den är för kundens behov. Även exponering runt produkten har en påverkan på konsumenten där 
en upplevelse kan medföra att kunden köper den ena produkt framför den andra. Underhill 
(2006) menar att konsumtion kopplas samman med lycka vilket förklarar hur dagens 
konsumtionssamhälle ser ut. Konsumtion har gått ifrån att överleva till att konsumera för 
upplevelsen skull. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Inom elektronikbranschen är konkurrensen väldigt hård och detaljhandlarna har det svårt på 
marknaden där priserna pressas alltmer. Trots att den privata konsumtionen för sällanköpsvaror 
ökar står aktörerna inom elektronikbranschen för en tuff utmaning för att överleva den hårda 
konkurrens som råder på marknaden. Problemet för elektronikkedjorna är inte att svenska folket 
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har slutat att handla elektronikvaror. Dilemmat ligger istället i de fallande priserna där företagen 
slåss om att erbjuda det lägsta priset ut till kunden. Kedjorna inom elektronikbranschen får inte 
mycket till intäktsökningar för sina varor de säljer och med det i åtanke ser vi ett stort bekymmer 
för detaljhandelsföretagen framöver (www.dn.se, 1). 
 
Jonas Arnberg som är prognosansvarig för Handelns Utredningsinstitut (HUI) nämnde att 
svenskarna köpte dubbelt så mycket elektronikvaror år 2008 än 2004 men att konkurrensen för 
butikerna ändå var stenhård. Även Elgigantens VD Anders Nilsen medgav att branschen märkte 
av en mättnad där han trodde att elektronikbranschen i Sverige skulle se annorlunda ut. Nilsen 
ansåg även att det skulle finnas färre aktörer på marknaden och att några företag kanske skulle 
kunna slås ihop (www.dn.se, 1). Idag ser vi att problemet fortsätter och att tendensen på priskrig 
finns emellan elektronikkedjorna. På grund av att nya konkurrenter har etablerats på marknaden 
och att priserna på varorna fortsätter att pressas neråt står företagen inom elektronikbranschen för 
en stor utmaning att överleva på den hårda marknaden (www.unt.se). Samtidigt visar 
undersökningar som gjorts inom lågprisaktörer att 70 % av alla kunder säger att priset är 
viktigast (Hultén, 2007). Här ser vi ett problem där företagen inte får någon tillväxt på lång sikt 
på grund utav att de inte har stora intäktsökningar på sina varor. Vi ställer oss frågan hur 
detaljhandlarna i elektronikbranschen kommer att överleva på den hårda marknaden som råder.  
 
Enligt Hultén (2008) har det blivit allt viktigare för detaljhandlarna att leverera mer än bara en 
produkt då utvecklingen av dagens marknadsföring är på tillväxt samt att konkurrensen på 
marknaden blir allt hårdare. Det blir allt mer betydelsefullt att leverera en helhet där kunden vill 
ha något mera än bara själva produkten. Det är här som sinnesmarknadsföringen kommer in där 
lukt, syn, känsel, hörsel och smaksinnet används för att skapa en helhetsupplevelse för kunden. 
Sinnesmarknadsföring är en ny marknadsföringsmetod som är baserat på upplevelser. Det 
handlar om människans fem olika sinnen som kommer i fokus. Företag kan bygga upp en image 
genom olika sinnesstrategier vilket medför att de skiljer sig utifrån övriga konkurrenter på 
marknaden. Därför bör företag implementera en klar strategi över sin butiksutveckling och 
använda sig av dessa sinnesstrategier med utgångspunkt i de fem sinnena. Om detaljhandlarna 
utnyttjar och använder sig av sinnesmarknadsföring som riktas mot konsumenternas sinnen 
medför det att detaljhandlarna kan skapa en upplevelse för konsumenten. Kunden kan därför få 
en mer emotionell koppling till det företag som använder sig av dessa sinnesstrategier. Schmitt 
(2003) förklarar vidare att ett företag kan skapa en helhetsbild för kunden om förväntningarna av 
butiken och dess produkter uppfylls. Kunderna kan därför stärka sin bild av butiken där deras 
förväntningar har uppfyllts via en upplevelse. OnOff i Kalmar är en detaljhandelskedja där vi 
anser att sinnesmarknadsföring skulle bidra till att företaget differentieras från sina konkurrenter. 
Detta eftersom dessa sinnesstrategier skapar en upplevelse i butiken där kunden tar åt sig nya 
intryck och upptäcker något nytt vilket gör att kunden blir mer uppmärksam väl inne i butiken 
(Underhill, 2006) 
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Hultén (2008) nämner att sinnesmarknadsföring bygger på den mänskliga hjärnan där de fem 
sinnen står i centrum.  Det är i hjärnan hos individen som ett varumärke skapas och en image 
byggs fram i form av mentala bilder och föreställningar. Denna image resulterar i de upplevelser 
en individ har av ett företag eller varumärke. Varje individ påverkas olika utav dessa upplevelser 
då de shoppar i butiken. Enligt Underhill (2006) är shopping mer än att bara införskaffa sig det 
livsnödvändiga. Det innebär att uppleva vad omvärlden har att erbjuda till försäljning. 
Konsumenten använder synen, känseln, lukten, smaken och hörseln för att välja den ena 
produkten och förkasta den andra. De fem olika sinnena är viktiga att använda sig av i butiken 
eftersom de flesta oplanerade inköp (liksom många planerade) är resultat av vad kunden har sett, 
vidrört, luktat, hört eller smakat. Hultén (2008) förklarar att konsumenterna idag ser shopping 
som en upplevelse och det har blivit allt viktigare att tillgodose kundens enskilda behov. 
Konsumenterna strävar idag efter att skapa sin egen identitet och image. Om detaljhandlare 
därför implementerar olika sinnen i butiken kan de lättare styra konsumentens beteende i butiken 
och kunderna får även en möjlighet till att skapa en ny identitet och image. 
 
Alla sinnen är involverade i sinnesmarknadsföring men synen är det sinne som 
marknadsföringen har varit mest inriktat emot. Bergström (2009) nämner att en bild måste locka 
individens blick för att synbilden ska uppmärksammas. En individs synbild skapas när en del av 
verkligenheten landar på personens näthinna. Associationer och tolkningar gör den sedan till en 
inre bild, vilket uppfattas individuellt beroende på person till person. Underhill (2006) förklarar 
vidare att marknadsföring måste vara väl genomtänkta för att fånga kundens uppmärksamhet. 
Det är alltid viktigt att veta vart kundens blick riktas åt, vilket kan tas reda på med hjälp av 
observationer i butiken. Avgörandet för att lyckas fånga kundens synbild är hur väl butiken 
placerar sina annonsskyltar åt kundernas synfält för att på så sätt inbjuda till ett intresse. 
 
I dagsläget finns det företag som har börjat med att använda sig utav andra sinnen än synen i 
butiken för att på så sätt skapa en starkare upplevelse för kunden. Alpert (2005) nämner att 
detaljhandlarna kan använda sig av ett specifikt ljud i butiken för att påverka kundens beteende i 
butiken. Kundens humör är viktigt i en butik och det kan styras med att detaljhandlarna använder 
sig av ett strategiskt utvalt ljud i butiken. Hultén (2008) tydliggör att människor tillfredställs av 
ljud, främst genom musik då de känner en samhörighet. Om företag använder ljud i sin 
marknadsföring på ett medvetet sätt kan ljudupplevelsen associeras till företaget. I sin tur kan 
ljudupplevelsen stärka kundernas attityder och värderingar kring företaget vilket detaljhandlarna 
kan dra nytta av i samhörigheten med kunden. OnOff i Kalmar kan implementera ett utmärkande 
ljud i butiken för att differentiera sig ifrån sina övriga konkurrenter. 
 
En stor del av de känslomässiga inslagen som kunderna möter i vardagen skapas av dofter. 
Christine Belich som är chef för kreativ design på Sony Style har tillsammans med ett 
utvecklingsteam valt att implementera en doft av klementin och vanilj i företagets 
konceptbutiker. Detta för att differentiera sig emot sina konkurrenter. Denna doft var också väl 
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framtagen för att tillfredställa mer kvinnor eftersom elektronikbranschen är väldigt 
mansdominerande i dagsläget (www.fastcompany.com). Enligt Hultén (2008) finns det goda 
möjligheter för ett företag att använda sig av dofter i butiken där det kan stärka företagets image i 
kundernas medvetande. Dofter i butiken skapar trivsel och en känsla som stannar kvar hos 
kunden. Därför anser vi att det är viktigt för företag att implementera en särskild doft i butiken 
där kunderna kan återkoppla sin känsla till butiken. OnOff i Kalmar skulle kunna implementera 
en specifik doft i butiken för att utskilja sitt företag på marknaden. 
 
Hultén (2008) menar även att känselsinnet har en betydelsefull del som företag kan utnyttja sig 
av i sin marknadsföring. Det är viktigt att produkterna i butiken är tillängliga för kunderna. Då 
kunderna vistas i butiken och kan beröra produkterna ökar det till att konsumenterna kan 
uppmärksamma varor som de annars inte skulle upptäckt. Peck & Childers (2006) förklarar 
chansen för impulsköp och oplanerade köp ökar om produkterna görs tillängliga för kunderna i 
butiken där de kan använda sig av känseln för att utforska produkten. Om företagen vet hur 
kundbeteendet ser ut i butiken blir det lättare för dem att exponera sina produkter.  
 
Enligt Underhill (2008) är kundbeteendet i butiken en väsentlig del för detaljhandlarna att förstå. 
En smart butik är utformad i enighet med hur kunderna går och vartåt de tittar. 
Detaljhandelsföretagen ska vara väl medvetna om kundens rörelsevanor och därefter dra fördel 
av dem istället för att bortse från dem. De flesta kunder rör sig alltid åt höger och har även 
blickfånget åt samma håll pga. att majoriteten av folket är högerhänta. Därför är det viktigt för 
detaljhandlarna att utforma en väl produktexponering i butiken för att kunderna ska 
uppmärksamma dessa produkter. Dessa varor som exponeras åt höger är oftast de med en hög 
prismarginal som detaljhandlarna tjänar mest pengar på och därför är det oerhört viktigt att 
exponeringen av dessa produkter är väl utförd. 
 
Vidare påpekar Underhill (2008) att det finns en risk för att kunderna inte kommer att 
uppmärksamma produkterna fast att exponeringen är rätt utförd. De har nämligen en förmåga att 
se och gå rakt framåt i butiksslingan. Det krävs en ansträngning för kunderna att vrida sitt huvud 
åt ena eller andra hållet och titta på hyllorna eller ställen varefter de passerar dem. I en 
elektronikbutik som OnOff som säljer sällanköpsvaror är kunderna inte lika hemtama som i en 
livsmedelsebutik och det kan medföra att de ser mindre utav exponeringen. Detta eftersom 
kunden undermedvetet ställer in periferiseendet rakt framåt för att vara uppmärksamma över vad 
som händer framöver i butiksslingan. Med denna diskussion i åtanke anser vi att en 
implementering av olika sinnessensorer som syn, doft, hörsel och känsel i butiken skulle medföra 
att fler kunder uppmärksammas av produktexponeringen. Därför anser vi att det viktigt att 
analysera kundbeteendet i butiken för att lyckas med exponeringen av sinnesmarknadsföring.  
 
Vi undersökte kundbeteendet i det existerande området på OnOff i Kalmar med hjälp av ett 
experiment för att därefter jämföra kundens beteende i vår undersökningszon när vi 
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implementerat ljud- och doftsensorer i butiken. Eftersom hörsel- och luktsinnet vanligtvis inte 
blir stimulerade i butiken ville vi undersöka närmare vilka effekter det gav på kunden. Vi 
analyserade även syn och känselsinnet eftersom dessa sinnen stimuleras naturligt i den miljö som 
vi valde att studera. Vi undersökte även om det fanns en skillnad på hur länge kunden stannade 
inom detta område med och utan sensorerna eftersom vi ville se om kunderna blev påverkade av 
sinnesmarknadsföring. De produkter som vi exponerade för kunden var en TV och ett 
hemmabiosystem. Dessa produkter var utvalda annonsvaror för att på så sätt öka chansen till att 
kunderna uppmärksammade produkterna. För att fånga kundens intresse förstärkte vi 
upplevelsen genom att vi implementerade ljud- och doftsensorerna i området för att 
uppmärksamma kunden. Vi anser att detta experiment förstärkte kundens synsinne då lukt och 
hörselsinnet var tillfredställt med hjälp av sensorerna i undersökningszonen. Vidare ville vi se 
om det gav en effekt på försäljningen och uppmärksamheten av dessa annonsprodukter. Denna 
diskussion förde oss till hur kunden påverkas utav olika upplevelser i butiken. Därför ställde vi 
oss frågan; 

1.3 Forskningsfråga 
 

• Vilken effekt ger en sinnesupplevelse på kundbeteendet i en elektronikbutik? 

 1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur kundbeteendet påverkas 
av sinnesmarknadsföring i en elektronikbutik. Lukten, känseln, synen och hörseln är de sinnen 
som vi har fördjupat oss mer kring. 

1.5 Avgränsningar 
 
När vi valde ämnet sinnesmarknadsföring som vi ville skriva om i denna C-uppsats insåg vi 
snabbt att detta var ett brett ämne som det fanns massor av olika möjligheter att skriva om men 
som naturligtvis inte går. Vi har valt att begränsa vår undersökning till en enskild butik. Vi ska 
endast analysera OnOff i Kalmar eftersom det är den butiken som ligger oss närmast till hands i 
regionen. Vi valde även OnOff i Kalmar eftersom Andreas arbetar där, vilket gjorde att vi enkelt 
fick access till butiken. 
 
Vi har i denna uppsats valt att studera hörseln, lukten, synen och känseln där vi kommer lägga 
större vikt på att titta på hörsel och luktsinnet eftersom synen i dessa sammanhang redan blir 
väldigt stimulerat. Vi är även medvetna om att känselsinnet kan stimuleras i vårt experiment där 
kunderna kan komma att beröra produkterna i undersökningszonen. Därför har vi valt att även ta 
med känselsinnet i vårt experiment. Smaksinnet kommer vi att lämna utanför vår uppsats. 
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En annan sak som vi möttes av när vi studerade detta ämne var att informations och 
kommunikationsteknologi är något som har utvecklats mycket de senaste åren där de sociala 
medierna har kommit att spela en stor roll. Det har blivit en ny kanal för ett företags 
marknadsföring men detta är inget vi kommer att studera under denna uppsats då vi anser att 
detta enbart stimulerar synen och hörseln. 

2 Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi våra olika tolkningar och teorier som vi anser är relevanta för vår 
studie. Detta kommer att redovisas i tre olika delar vilket är butiksutveckling, kundbeteende och 
sinnesmarknadsföring. 

2.1 Butiksutveckling 
 
Gobé (2001) förklarar att de mest framgångsrika företagen är de som har byggt upp en god 
relation med sina kunder. Detta genom en personlig kommunikation ifrån säljare till kund där 
säljaren kan tillgodose kundens behov. Om företaget lyckas med att skapa en emotionell 
koppling till företaget är det en stark konkurrensfördel. Underhill (2006) förklarar närmare att 
butiksutvecklingen blir allt viktigare där företaget kan påverka kundens beteende med hjälp av 
rätt exponering i butiken. 
 
Bitner (1992) förklarar att en utarbetad butiksutveckling har ett stort inflytande på kundens 
beteende. Företag kan påverka kundens beteende med hjälp av rätt exponeringen i butiken. Allt 
ifrån belysning, färg, skyltar, kvalitet på material, inredning, layout och temperatur. Hultén 
(2008) tydliggör att i en upplevelsebaserad konsumtion stimulerar kundens fem sinnen och ger 
en helhetsupplevelse. Därför är en implementering av olika sinnen i butiksmiljön samt ett bra 
samspel mellan företaget och kunden viktigt för att stärka kundens upplevelse i butiken. Gobè 
(2001) klargör att ett emotionellt varumärkesuppbyggande är väsentligt för att företagen ska 
bygga upp en koppling mellan produkten och konsumenten för att stärka kundens emotionella 
känsla i butiken. Det är viktigt att se utifrån kundernas perspektiv och gå in djupare på 
individiden känslor för att göra konsumenterna tillfredställda i butiken. Detta för att relationen 
till företaget stärks ytterligare med hjälp av sinnesstimulering. 

2.2 Kundbeteende 
 
Idag har det blivit allt viktigare för detaljhandlare att anpassa butiken utifrån kundens beteende 
och dess rörelsemönster i butiken. Underhill (2006) tydliggör röreselmönstret då han förklarar att 
en butik idag är en tredimensionell TV-reklam fylld med ord, tankar, idéer och budskap. Tanken 
bakom butikens exponering är att kunderna ska uppmärksamma produkterna där de får veta vad 
de kan köpa, var det finns och varför de kanske borde köpa det. Det är viktigt att budskapet av 
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exponeringen framförs på ett tydligt och logiskt sätt där kunden blir påmind av budskapet i 
början och även i slutet av butiken. Solomon (2006) skriver att shopping har blivit en aktivitet 
där kunderna ser konsumerandet som ett nöje. Shopping har utvecklats till ett socialt äventyr i 
butiken där kunderna har en rolig stund med sitt umgänge. En kund måste bli motiverad och 
tillfredställd i butiken för att kunden ska konsumera. Hultén (2008) skriver att det är viktigt för 
detaljhandlarna att utforma butiken för att kunderna ska trivas och känna sig tillfreds. Med detta i 
åtanke är det viktigt att implementera en strategisk butiksutveckling eftersom kunderna har en 
förmåga att konsumera mer då deras sinnen har blivit stimulerade i butiken. 
 
Underhill (2006) förklarar att de flesta köpbeslut fattas i butiken. Kunderna har en disponibel 
inkomst och öppna sinnen, vilket ger efter för impulser. Hultén (2008) klargör detta närmare där 
det beskrivs att sinnesmarknadsföring har sin utgångspunkt i kundernas sinnesupplevelser. 
Kundbemötandet handlar om att nå in djupare på kunden och det med hjälp av de mänskliga 
sinnena som står i centrum. 
 
Enligt Solomon (2006) handlar det om att se butikens servicelandskap som en teater. Med olika 
tema i butiken och en utvecklad exponering framhävs produkterna mer och kunderna 
uppmärksammar därmed varorna. Vidare förklarar Underhill (2006) att marknadsföringens roll 
är viktigare än någonsin. Det blir allt centralare för företagen att arbeta med butiksgolvet för att 
fånga kundens uppmärksamhet. Konsumenterna har större tidsbrist än någonsin och därför är det 
viktigt att marknadsföringens budskap i butiken verkligen når fram till kunden. Varje enskild zon 
i butiken är rätt för ett visst budskap och fel för alla andra. Det är betydelsefullt om 
detaljhandlarna har en strategisk tanke bakom produktexponeringen. Med en väl medveten 
exponering kan detaljhandlarna lättare lyckas med att marknadsföra sina kampanjer eller 
annonsprodukter. Hultén (2008) förklarar produktexponeringen närmare där en marknadsföring 
med hjälp av individens sinnen medför att kunden lättare uppmärksammar annonsen för att sedan 
kunna utforska varan närmare.  

2.2.1 Övergångszonen 
 
Underhill (2006) menar att kunderna i butiken har svårt att uppfatta skyltar och budskap trots att 
de är rätt placerade med en utförlig strategi bakom exponeringen. Innan shopparen har besökt 
butiken är personen högt upp i varv och inne i det tempo som är på parkeringsplatsen. Det är en 
annan temperatur och ljus utanför butiken vilket medför att det påverkar kundens förmåga att 
anpassa sig till butiken. Eftersom kunderna kommer utifrån butiken där det är ett hektiskt tempo 
är de helt inne i det hjärtkärlstimulerade parkeringsplatstempot när de kommer in i butiken. När 
de väl kommer in tar de åt sig många nya intryck där deras öron, näsor och känselceller sorterar 
alla övriga intryck. Kunderna analyserar ljud och lukter och även om butiken är varm eller kall. 
Kunderna är fullt upptagen med att anpassa sig till det nya klimatet i butiken. Det dröjer ett antal 
sekunder innan kunderna verkligen är inne i butiken. Oftast inträffar det på samma plats, några 
meter in efter entrédörren. 
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Vidare förklarar Underhill (2006) att zonen som kunderna går igenom före sin anpassning till 
butikens klimat är relativt obemärkt för dem. Om det står någon annonsprodukt i den zonen 
kommer de inte att lägga märke till det. Om det finns en kampanjskylt kommer heller inte 
kunden att notera budskapet eftersom de flesta konsumenterna rör sig allt för fort igenom 
området. Denna zon är ett område som oftast glöms bort av butiker men det är en viktig zon att 
använda sig av eftersom de är det första intrycket som kunden får utav butiken. Men genom att 
inför olika sinnesstimuli så kan man få kunden att stanna upp i denna zon och detta visar att 
sinnesmarknadsföring spelar en större roll. 
 
2.2.2 Män respektive kvinnor 
 
Underhill (2006) menar att shopping betyder olika saker för olika människor. Vi använder idag 
shopping som terapi, belöning, tidsfördriv eller som en förklaring för att komma bort ifrån 
hemmet. Det finns en skillnad över kundbeteendet i detaljhandeln när vi kommer till de båda 
könen. Kvinnor har en större förmåga av att ge sig ut i handeln och shoppa i ett lugnt tempo där 
de kan strosa runt genom olika butiker. De undersöker varorna, jämför produkterna och är mer 
prismedvetna än männen. Kvinnor vill allt som oftast ställa frågor till personalen och gör oftast 
fler inköp än det andra könet. Männen beter sig oftast mer irrationellt ute i butikerna. De rör sig 
betydligt fortare genom butiksgångarna än vad kvinnorna gör och de lägger också ner mindre tid 
på att titta på varorna. I många fall har männen svårt för att titta på någonting som de inte har 
tänkt köpa. De gillar inte heller att fråga om varorna finns och om en man inte hittar avdelningen 
som han söker ger kunden tillslut upp och lämnar butiken utan att be om hjälp. Ett annat exempel 
är att männen är mer otåliga i butiken då de snabbt plockar upp en vara för att sedan gå till 
kassan och betala produkten. De ser ett mindre nöje i själva shoppandet än vad kvinnorna gör. 
 
Underhill (2006) förklarar vidare att männen till viss del har ett annat beteende när det kommer 
till shopping i en elektronikbutik. Dessa butiker besöker männen av ren nyfikenhet då de vill se 
ny teknologi och oftast vill de göra detta utan rådgivning ifrån personalen. Merparten av männen 
trivs med att skaffa sig en förstahandsinformation där de kan läsa om produkten på förpackningar 
eller annan litteratur som skyltinformation. Shopping ses idag som en social aktivitet och kvinnor 
är det könet som påverkas mest av psykologiska och känslomässiga aspekter när de handlar. 
Detta område är nästintill obemärkt för männen då de inte påverkas nämnvärt av dessa sidor. 
Hultén (2008) betonar detta då han nämner att kvinnor är mer känsliga för olika dofter och där de 
är mer känslomässigt lagda i jämförelse med männen.  

2.3 Sinnesmarknadsföring 
 
Enligt Eysenck (2000) är vår uppfattning av världen beroende av sensorisk information och 
minnesbilder men även de förväntningar vi har på hur verkligheten är utformad. När vi talar om 
sensoriska system talar vi om människans fem sinnen, vilket är de som reagerar på händelser i 
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vår omvärld där det skapas upplevelser som rör något eller några av våra sinnen. Karlsson (2007) 
skriver att vår kontakt med den yttre världen endast är möjligt genom att de nervceller vi har i 
sinnesorganen specialiserar sig på att omvandla olika former av energi som ljus, ljud, temperatur 
till nervimpulsernas språk. Detta är något som förstärks då Eysenck (2000) skriver att de 
skeenden som påverkar våra sinnen är ljus, ljud, lukt. Men vår hjärna reagerar inte på dessa 
faktorer utan för att vi ska uppfatta allt runt omkring oss finns det en sensorisk receptor som gör 
en översättning utav de fysiska skeenden till elektriska signaler som skapar vår upplevelse.  
 
Skillnaden mellan de olika sinnena handlar om vilka nerver som förmedlar informationen och 
vart denna information hamnar. Detta kan tydligare förklaras med att näthinnan reagerar på ljus 
och inte ljud. Karlsson (2007) skriver om ett sinne där det blir stimulerat och där sinnesorganet 
tar emot den energiform som sinnesorganet kan ta emot. Därefter skickas denna information 
vidare via de delar av nervsystemet som sammankopplar sinnesorganet med hjärnan. Men innan 
impulsen når hjärnan passerar impulsen en funktion vilket kallas för RAS som fungerar som att 
den släpper fram eller motar bort impulser. Detta styrs av intresse och behov. Detta system har 
en stor betydelse gällande medvetande, sömn och uppmärksamhet. Allt detta är av stor vikt att ha 
vetskap om när vi använder oss utav sinnen vid marknadsföring då man vet hur hjärnan fungerar 
blir de lättare att veta vilka signaler som hjärnan släpper fram. Hjärnan gör det enkelt för oss att 
veta vilka signaler som vi ska använda i sinnesmarknadsföringen för att få en effekt. Det 
eftersom vi vill veta om vad som påverkar människans sinnen och vilka fördelar man kan få utav 
detta.   
 
Fenko (2009) skriver att en långvarig positiv produktupplevelse måste skapas för att lyckas med 
en implementering i medvetande och i olika situationer. Kunden kan komma att använda 
produkten där en sinnesstämning av produkten förmedlas. Idag har det blivit allt viktigare för 
designers att satsa på vissa villkor som i sin tur leder till att de skulle kunna skapa en mer 
behaglig sinnesupplevelse kring en produkt. Det kan i sin tur leda till ett minskat missnöje hos 
kunderna då de har blivit tillfredställda. Hultén (2008) skriver att vår synförmåga anses vara det 
mest kraftfulla av människans sinnen och även det mest förföriska. Därefter kommer känsel, 
lukt, ljud och smak. 
 
Den största sinnesupplevelsen som vi upplever är användandet av vardagliga produkter som att 
göra kaffe på morgonen. Detta eftersom vi tycker att produkten ser bra ut, utsöndrar en god doft 
samt att vi trivs med ljudet som kommer från produkten. Synen är även det som i första hand är 
det sinnet som spelar störst roll när vi är i en butik och ska köpa en produkt. Efter ett tags 
användande tar andra sinnen över som att produkten till exempel känns behaglig eller att den 
låter bra. Detta kan förklaras med att de flesta produkter som vi köper är till för mer än bara det 
visuella. Det är där den riktiga sinnesstimulansen kommer in när vi använder produkten i dess 
rätta miljö. Som att vi efter ett tags användande känner hur bekväm skon är vilket vi kanske inte 
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gjorde när den införskaffades. Det sinnet som är det viktigaste för oss är synen vilket vi går 
närmare in på i nedanstående avsnitt.   

2.3.1 Synsinnet 
 
Enligt Eysenck (2000) skapas bilden av yttervärlden på näthinnan där bilden är upp och ner vänd 
dock är detta inte något som påverkar oss då det alltid varit på detta vis. Den verklighet som vi 
uppfattar är inte statisk som vi kan tro utan rör sig i förhållande till våra ögon. Detta gör att ögat 
måste röra sig om inte objektet sammanfaller med optimal lokalisering på näthinnan. När vi talar 
om ögonrörelser finns de två olika typer. Den ena är att rörelsen är lugn och jämn vilket 
förekommer när vi följer ett rörligt objekt. Andra typen är den ryckiga rörelser som kan uppstå 
då vi snabbt förflyttar uppmärksamheten från ena delen av synfältet till den andra. Dock kan 
dessa rörelser även vara viljestyrda som när vi bestämmer för att rikta uppmärksamheten åt ett 
annat håll. Seendet är en aktiv och dynamisk konstruktion som delvis grundar sig på den 
information som finns tillgänglig för näthinnan. Det bygger också på andra faktorer som minne 
och förväntningar. Att det är ljusets olika vågländer som utgör våra visuella stimuli kan förklaras 
av de kemiska ämnen som finns i ögonens receptorer. När informationen förmedlas upp från 
näthinnan till hjärnan kommer inte all information med utan en viss information går förlorad 
medans annan information får en starkare tyngd. 
 
När de kommer till ögats förmåga att analysera detaljer är det beroende av vart på näthinnan 
bilden faller. En persons syn inbegriper ögonrörelser för att vi ska kunna rikta in 
uppmärksamheten på olika delar av synfältet. Dessa rörelser styrs av sensoriska och minnestyrda 
aspekter. Detta gör att vi frivilligt kan rikta vår uppmärksamhet mot en mindre framträdande del 
av bilden. Synsinnet är något som anses vara ett annat värdefullt sinne som vi människor 
värderar högt eftersom detta är ett sinne som går rakt på sak. Eysenck (2000) menar att vi 
upprepade gånger tittar på ett visst objekt för att det finns en lugnande tendens som innebär att 
det vi tittar på har ungefär samma utseende varje gång. Detta kan tyckas märkligt då vi vet att 
informationen på näthinnebilden förändras avsevärt från gång till gång. Detta beror på hur nära 
objektet är samt utifrån hur ljusbetingelserna belyser objektet. Det finns en tendens som innebär 
att objekt uppvisar samma storlek, färg och form trots att det finns stora variationer i 
näthinnebilden vilket kallas för visuell konstans.  
 
Hultén (2008) menar att vi har detta beteende för att kunna uppfatta verkligheten på ett riktigt 
och välorganiserat sätt. För att vårt öga ska kunna jobba på detta sätt bearbetar vi först helheten 
för att senare gå in och bearbeta delarna. För att vi ska känna igen ett mönster känner vi först 
igen de drag som en visuell stimulans består av för att därefter avgöra vilket mönster det handlar 
om. Detta får vi fram genom att jämföra det aktuella mönstret med de mönster som vi har sparat i 
vårt långtidsminne. Fördelen med att ha detta synsätt är att vi kan läsa texter som skrivits på 
många olika sätt. Ytterligare en påverkan av detta är att om vi är bekanta med ett objekts verkliga 
storlek där vi kan använda oss av storleken på näthinnan till att bedöma om hur långt bort 
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objektet befinner sig från oss. Vårt färgseende är till för att vi lättare ska kunna upptäcka och 
identifiera objekt. Även när det gäller färger är vi bekanta med alla färger och känner igen dem 
eftersom de återfinns på flera olika objekt. Fenko (2009) skriver att synen är det som har störst 
betydelse när vi ska köpa en produkt men efter en tids användning har de andra sinnena kommit 
att få större betydelse.  
 
Hultén (2008) skriver att det är synupplevelsen som en kund först blir attraherad av. Det ger 
företag möjligheten att synliggöra och uttrycka en varumärkesidentitet på flertalet sätt. För 
många enklare produkter är en visuell identitet till hjälp för kunderna när de kommer till att 
känna igen varumärket. En visuell identitet kan även förmedla positiva erfarenheter av mer 
komplexa produkter. För att synliggöra ett varumärkes identitet krävs det visualisering av olika 
sinneuttryck i marknadsföringen eftersom våra beslut i det dagliga livet grundas på olika 
synintryck. Färg spelar en viktig roll för synupplevelsen och det är känt att färg frambringar 
känslor hos oss samt att färg kan göra det lättare för oss att definiera ett företags logotyp och 
produkter. När företag gör ett färgval ska det associera till och symbolisera de värden varumärket 
står för. Ljus och ljussättning används för att kommunicera ett varumärke eller en produkt till 
kunderna och tillsammans med färg kan det förstärka den image varumärket har hos kunderna. 
Ett viktigt skäl till ljussättning är att de möjliggör en variation av butikens utseende. Ett annat 
sinne som även de möjliggör variation är hörselsinnet vilket vi beskriver närmare nedan.   

2.3.2 Hörselsinnet 
 
Enligt Eysenck (2000) är det vi upplever som ljud tryckförändringar i luften. Örats funktion är att 
de omvandlar dessa tryckförändringar till reaktioner i örats nervsystem som skickar vidare 
signaler till hjärnan som gör att vi reagerar och påverkas. Eftersom det finns en oändlig mängd 
ljudvågor som vårt öra kan uppfatta kan det vara svårt att veta hur örat håller reda på alla dessa 
ljudvågor. Detta löser örat genom att de analyserar tryckvågorna i dess beståndsdelar som har 
olika frekvenser vilket gör de möjligt för oss att skilja på de olika ljudvågorna. Fenko (2009) 
skriver att alla de olika sinnena har olika betydelse beroende i vilken situation som vi befinner 
oss i. Men hörseln har den största betydelsen när vi ska köpa produkter ljud är en del av 
produkten och som vi kommer befinna oss ofta omkring där hushållsapparater är ett bra exempel. 
Där går vi mycket efter hur produkten låter eftersom olika ljud från en tvättmaskin kan betyda 
hur långt gången tvätten är. 
 
Detta gör det viktigt att vi kan skilja på olika ljud vilket förklaras av Eysenck (2000) som skriver 
att vårt öra inte bara klarar av att skilja mellan ljudvågor utan örat klarar även av att någorlunda 
exakt avgöra ljudkällans läge. Detta möjliggörs genom att ljudet når fram till det ena örat innan 
de kommer fram till det andra. Nervimpulserna börjar starta något tidigare i de ena örat. Hjärnan 
kan då utnyttja denna tidskillnad för att avgöra vart en ljudkälla är belägen. Ytterligare 
information som vårt öra använder oss utav är att de utnyttjar skillnader i ljudintensiteten vilket 
gör att det öra som nås av ljudet först får något större ljudintensitet. De flesta människor anser att 
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hörseln är ett dyrbart och värdefullt sinne som vi är rädda om samt att det är ett sinne som går 
rakt på sak, vi behöver sällan fundera på vad det är vi hör. Vår hörsel funkar även som vi minns 
en bra låt där vi förmodligen kommer att känna igen den trots att vi spelar den i en annan tonart.  
 
 
Alpert (2005) förklarar att kundens humör i butiken är betydelsefullt för att öka tillfredställelsen 
för konsumenten. Med hjälp av musik kan företag styra och kontrollera kundbeteendet i butiken. 
Detta eftersom musiken gör att möjligheten finns att styra hur kunden ska titta och hur kunden 
ska röra sig i butiken då företagen kan placera ljud vid vissa produkter som de vill få sålt. Om 
bakgrundsmusik implementeras vid exponering ökar det uppmärksamheten för kunden som då 
stannar upp vid produkten och kan därmed stärka helhetsupplevelsen för shopparen. Hultén 
(2008) nämner att musik påverkar kundens attityder, värderingar och känslor eftersom musik kan 
göra att individen minns en speciell känsla när han/hon lyssnar på en specifik låt. Musik kan 
även påverka om vi blir glada eller sura. Denna stimulering kan i sin tur påverka konsumenten 
att genomföra oplanerade köp. Ljud är något som använts länge inom marknadsföring eftersom 
de har stor betydelse för att förstå argument, åsikter och känslor. För att implementera detta i 
marknadsföringen använder sig företag av ljudslingor, ljudlogotyper, röster eller musik. 
 
Hultén (2008) förklarar vidare att ljud är något som bidrar till vår sinnestämning och 
psykologiska tillstånd men att det varnar oss och skapar lugn. Ljud är något som vi har lätt för att 
minnas vilket gör att ljud är viktigt i marknadsföringen då de väcker känslor hos oss. Ljud är 
även något som vi identifierar oss med. Främst genom musik där vi känner samhörighet. Detta är 
något som blivit allt viktigare för företag att ta tillvara på eftersom trängseln och bruset mellan 
varumärken ökar. Det har blivit allt svårare för varumärken att urskilja sig och därför kan en 
implementering av ett ljud visa företagets identitet på ett tydligt sätt. Röster är något som anses 
ha en positiv effekt vid marknadsföring. Speciellt när kunskapen kring produkten som förmedlas 
för kunden är låg. Även musik anses vara en viktig del i marknadsföringen. Detta eftersom de 
bidrar till omedvetna och medvetna ageranden hos kunderna. Musik kan även påverka kunderna 
att de trivs och stannar längre i en butik. Ljud är något som kan förstärka ett tema som 
sinnesuttryck och förstärka personligheten med ett varumärke. Detta gör att det idag krävs ett 
strategiskt arbete för att skapa en ljudprofil där vi måste ta hänsyn till allt från ljudet i butiken till 
personalens röst. Allt ljud som omger kunden påverkar deras upplevelse vilket gör de viktigt för 
företag att kontrollera ljuden för att skapa en positiv ljudupplevelse. För att ytterligare skapa en 
positiv upplevelse för kunden är att de får möjligheten att känna på produkten vilket leder oss in 
på känselsinnet.   

2.3.3 Känselsinnet 
 
Eysenck (2000) skriver att känsel är av stor betydelse för vår överlevnad utifrån den information 
som vi kan få genom fysisk beröring. Detta eftersom ett föremål som kommer i kontakt med vår 
hud kan utgöra något som vi behöver skydda oss ifrån. Känselsinnet är även en viktig del i vår 
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utveckling då vi som barn lär oss saker och ting genom att komma i kontakt med olika föremål. 
De känselsensorer som sitter i vår hud är väldigt duktiga att snabbt anpassa sig till taktil 
stimulering vilket har lett till att de enbart signalerar inledningen på en stimulans som räcker 
eftersom inledningen är de som innehåller mest information. Fenko (2009) skriver att det är med 
hjälp av känselsinnet som vi tar in och analyserar mest information om vår omgivning. När något 
rör vid vår hud registrerar vi inte enbart hur stimulansen påverkar oss utan vi blir även medvetna 
om detaljer hos den aktuella stimulansen. Förmågan att skilja på detaljer skiljer sig åt beroende 
på vilken del av huden som utsätts för stimulansen. Detta mäts genom förmågan att vid stimulans 
kunna urskilja vart på huden stimulansen sker. Detta är något som också varierar vart på kroppen 
stimulansen befinner sig. 
 
Fenko (2009) nämner att det är känselsinnet som spelar störst roll när vi ska handla något då 
kunden vill att produkten ska ligga bra och bekvämt i handen. Dock är det känselsinnet som är 
det sinnet som reagerar starkast på en obehaglig sinnesupplevelse men är även det sinnet som 
ofta förstärker en positiv sinnesupplevelse. På grund utav att känseln spelar en stor roll vid både 
positiva och negativa sinnesupplevelser har det blivit ännu viktigare för företag att deras 
produkter tillverkas i material och former som gör att de känns behagliga. 
 
Hultén (2008) menar att större inslag av känsel i marknadsföringen fördjupar och förtydligar den 
ytliga interaktion som ofta finns mellan ett företag och deras kunder på ett mer personligt plan. 
Företag som lyckas skapa en känselupplevelse har goda möjligheter att differentiera sig och 
uttrycka sin identitet på ett tydligt sätt. Därför är känselsinnet av stor vikt för hur kunderna 
uppfattar en produkt och dess kvalité där känselupplevelsen som produkten ger är viktigt för 
sinnesupplevelsen. Beroende på vilket ytskikt som finns på produkten kan de bidra till att öka 
kundens upplevelse och det kan skapa en image av varumärket. Form är något som blivit 
viktigare för företag att ta tillvara på då en speciell form kan uttrycka varumärkets identitet samt 
att en unik form kan differentiera ett varumärke. Formen har även stor betydelse för att attrahera 
kunder på ett tidigt stadium då det finns många valmöjligheter för kunden. Känselsinnet hjälper 
oss att uppfatta tredimensionella föremål bara genom att tänka eller se på dem. Det eftersom att 
vi har lagrat de som tidigare erfarenheter i hjärnan. För att känsel i marknadsföring ska ge 
resultat krävs det att företaget har produkter som kunden kan röra vid. Det ger kunden möjlighet 
att integrera med produkter de vanligtvis inte uppmärksammar vilket kan leda till impulsköp. 
 
Nästan alla oplanerade köp som sker är produkter som kunder har vidrört, luktat, hört eller 
smakat (Underhill, 2006). Enligt Peck & Childers (2006) ökar oplanerade köp om kunden har 
uppmuntrats till att röra vid en produkt. Om en produkt har vidrörts ökar det individens känslor 
om varan och det motiverar även kunden till att vidare utforska produkten. Ett impulsivt 
beteende förekommer då både impulsivitet och icke-impulsivitet når en fas som präglas utav 
njutning och tillfredställelse. Peck & Childers (2003) nämner att benägenheten för att känna och 
utforska produkter är mer benäget hos vissa medans det inte alls är nödvändigt för andra 
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personer. Men trots att känsel inte är så viktigt för vissa är det ändå av stor betydelse för 
detaljhandlarna att göra alla sina produkter tillängliga för konsumenterna så att de som anser att 
känsel är viktigt har tillgång att få känna på produkterna. Personer som vill utforska och känna 
sig fram i sitt shoppingbeteende blir frustrerade och osäkra om möjligheten inte finns att utforska 
produkten. Därför är det viktigt för detaljhandlarna att göra sina produkter tillängliga för sina 
konsumenter där de kan testa, känna och utforska varorna. Doften av en produkt är även det en 
viktig aspekt vilket kommer förklaras tydligare nedan.  

2.3.4 Luktsinnet 
 
Eysenck (2000) menar att vi blir stimulerade av en smak då det sker en aktivitet i doftsinnets 
sensorer. Det är en följd av existensen och upptäckandet av karaktäristiska ämnen av de kemiska 
receptorerna. Luktsinnets funktion är att informerar om arten av olika kemiska ämnen som finns 
närvarande i näsan. Detta gör att vår näsa kan ge oss information om fysiska objekt som finns på 
ett visst avstånd från kroppen. Doft samarbetar ofta med smaksinnet vilket visas tydligt att 
beroende på hur vi upplever hur mat smakar är beroende av ett samspel av information som 
kommer ifrån de två sinnena. De kemiska ämnen som vår näsa reagerar på och som gör att vi får 
en doftupplevelse brukar beskrivas som flyktiga.  
 
Hultén (2008) skriver att vårt luktsinne kan urskilja upp emot 10 000 olika dofter vilket är till 
stor hjälp för företag som vill ta hjälp av dofter i ett kommersiellt syfte. Därför har luktsinnet en 
stor betydelse för våra upplevelser, minnen och välbefinnande. Luksinnet är det mest direkta 
sinnet hos oss då ingen större omvandling av doften sker på vägen till hjärnan. Eysenck (2000) 
skriver vi upptäcker en doft då det finns en skillnad mellan upptäckten av själva doften och de 
motivmässiga signaler som är kopplade till dem. Som att vissa dofter väcker avståndstagande 
medans andra kan väcka positiva reaktioner beroende på det fysiologiska tillståndet hos en 
person. Doft har även förmågan att väcka minnet till liv av en speciell händelse där en viss lukt 
vara närvarande. Hultén (2008) skriver att en doft kan användas på flertalet sätt och med olika 
ändamål. Doft kan användas i alltifrån kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter där doftens roll är 
att skapa vakenhet kring en produkt till att differentiera, positionera, stärka ett varumärke och 
dess image hos kunderna.  
 
Fenko (2009) skriver att doftsinnet är det sinnet som har störts betydelse när vi till exempel ska 
handla en produkt. Där har doften störst betydelse som vid köp av en deodorant eller när vi är 
och handlar mat där dofter kan påverka vad vi köper. Här har dagligvaruhandeln anpassat sig och 
öppnat upp luktsinnet för kunden i affären för att möjligöra till mer impulsköp. Om vi drar en 
parallell till detaljhandeln finns det mycket mer som kan utvecklas med hjälp av en doft för 
exempel. Eysenck (2000) skriver att det finns en mängd olika dofter i samhället där vi har lätt för 
att känna igen och som koppla ihop dofter med olika objekt i vår omgivning. Alla dessa dofter 
består utav många olika kemiska ämnen som visar att reaktionerna hos ett stort antal 
luktreceptorer som i kombination med varandra ger upphov till vår upplevelse av en viss lukt. 
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Detta visa på att doftsinnet är ett sinne som sätter samman olika slags information som leder 
fram till att vi uppfattar en speciell doft. Doftsinnet har även en analytisk förmåga då de kan 
urskilja tre välbekanta dofter i ett rum. Hemmings (2009) skriver att det är doftsinnet som är 
viktigast att ta vara på när ett företag vill skapa en minnesvärd produkt eller service. Hultén 
(2008) skriver att doft har förmågan att beröra oss såväl medvetet som omedvetet innan vi hinner 
reflektera över dem. Hemmings (2009)  menar att det är med hjälp av doftsinnet som vi kan 
bygga upp kundlojalitet med då doft kan skapa olika känslor beroende på vilken doft företaget 
använder vilket får kunder att återvända för att få uppleva känslan igen. Att doften väcker liv i 
gamla minnen leder till att vi i vissa fall kan köpa en produkt eller tjänst utifrån de känslor som 
skapats i kundens medvetande.  
 
Hultén (2008) skriver att en doft har blivit en allt viktigare del för företag eftersom kundernas 
trivsel och sinnesupplevelser beror till en stor del på vilken miljö de vistas i. Det har visats att det 
är genom dofter som de bästa sinnesupplevelser skapas. Dofter är något som berör oss på djupet 
och ökar vårt välbefinnande men de kan vara svårt att beskriva dofter i ord vilket gör att vi 
istället uttrycker oss genom dofterna. En stor del av de emotionella inslagen vid marknadsföring 
frambringas av dofter vilket gör att det finns goda möjligheter för företag att med hjälp av dofter 
uttrycka sin identitet och stärka sitt varumärke i kundernas medvetande. En annan aspekt som är 
viktigt för företag att ta vara på är att doft kan vara ett uttryck för kön där kvinnor är känsligare 
för dofter än män och att vi upplever dofter olika. Detta gör det viktigt för företagen att använda 
dofter som stämmer överens med både en kvinnlig och manlig målgrupp. Att använda rätt dofter 
vid rätt tillfälle gör att kunderna blir mer öppna för nya köp och att de stannar längre i butiken 
vilket leder till att de spenderar mer pengar. När företag skapar en doftupplevelse är det viktigt 
att upplevelsen är positiv och att företaget utifrån sin identitet skapar en miljö som är tilltalande 
för kunderna. 

2.4 Hypoteser 
 
Utifrån teorin hade vi formulerat nedanstående hypoteser om vad vi ansåg skulle inträffa i 
experimentzonen. 
 

• Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden att stanna kvar längre i 
experimentzonen. 

 
• Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden att utforska produkterna 

mer med hjälp av sitt känselsinne. 
 

• I experimentzonen ökar försäljningen av teven och hemmabiosystemet. 
 

• Implementeringen av doft- och ljudsensorerna bidrar till att kunden snabbare 
uppmärksammar teven och hemmabiosystemet. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt metodval som vi kommer använda oss av i vår 
uppsats. Vi kommer att redogöra för de olika tekniker och undersökningsmodeller som vi har 
valt att arbeta med och argumentera för dem gentemot vårt metodval. 

3.1 Undersökningsmodeller 
 
Patel & Davidson (2003) skriver att de finns olika typer av undersökningar och det klassificeras 
utifrån hur mycket information vi vet om problemområdet innan undersökningen startar. De 
undersökningar där de finns ”luckor” i kunskapen om problemområdet kallas för explorativa 
analyser. Huvudsyftet med dessa undersökningar är att vi ska hämta in mycket information och 
kunskap om ett problemområde eftersom dessa undersökningar har som syfte att leda till grund 
för vidare studier. Därför är det viktigt att det finns en stor idérikedom samt en kreativitet när det 
genomförs sådana här typer av undersökningar. Enligt Körner (1984) innebär en explorativ 
studie att det inte enbart beskriver den informationen som samlats in utan även den 
informationen som ska utforskas och bearbetas i syfte med att upptäcka tendenser, strukturer och 
samband. Patel & Davidson (2003) menar att explorativa undersökningar är vanligt där det ska 
användas flera tekniker för att samla in information för att belysa ett problem på ett mer allsidigt 
sätt.  
 
Patel & Davidson (2003) skriver även om den andra större typen av undersökning vilken är den 
deskriptiva som innebär att det redan finns en viss kunskap inom problemområdet, vilket leder 
till att undersökningen blir utav den beskrivande arten. Körner (1984) menar att deskriptiva 
undersökningar är till för att vi ska samla in information som möjliggör en kartläggning utav den 
egenhet som studeras. När dessa typer av undersökningar genomförs begränsas 
undersökningsområdet av ett fåtal aspekter utav de fenomen som vi är intresserad av, samt att det 
beskriver förhållanden i dåtid eller beskrivningar utav förhållanden som existerar just nu. Patel & 
Davidson (2003) menar att undersökningar måste vara detaljerade och grundliga för att bli 
tillräckligt bra. Deskriptiva undersökningar kan innehålla en beskrivning av varje aspekt för sig 
men det kan även innehålla en beskrivning av ett eller flera samband mellan olika aspekter och 
där det oftast används en teknik för att samla in kunskap och information.  
 
Utav dessa två typer av undersökningsmetoder valde vi att använda oss utav en mix av båda. 
Detta eftersom vi hämtade in så mycket information som möjligt genom vårt experiment där vi 
placerade ut doftljus med vaniljdoft för att sprida en doft som gjorde att kunden kände sig trygg 
och hemtam men även för att sprida en mysfaktor som många vill uppleva när de till exempel 
tittar på tv. En anledning till att vi valde att implementera vaniljdoft i undersökningszonen var på 
grund av att det fanns en mängd olika dofter i samhället. Eysenck (2000) skriver att individen har 
lätt för att känna igen och koppla ihop dofter med olika objekt i vår omgivning och därför valde 
vi att använda oss av ett vaniljljus där kunden kunde relatera till andra upplevelser. De 
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observationer som vi genomförde under experimentet gick till så att vi satt utanför butiken med 
god insikt i undersökningszonen och studerade kunderna som gick in och hur deras beteende var 
i området. Vi genomförde en komplimenterande intervju för att på ett tydligt och klart sätt få 
större insikt i hur företagen kan använda sig utav sinnesmarknadsföring samt vilka fördelar detta 
kan innebära för företaget. Inom vårt problemområde fanns det redan en viss mängd teoretisk 
kunskap, dock inte speciellt mycket praktisk kunskap där vårt experiment och observationer kom 
in. Detta ledde oss in på den deskriptiva undersökningsmodellen där vi kunde relatera till vår 
undersökningsmix. Vi undersökte hur sinnena påverkade kundens beteende i butik efter 
exponeringen ändrades i undersökningszonen. Vi genomförde även detaljerade och 
grundläggande undersökningar genom vårt experiment och observationer med stöd av vår 
intervju för att komma fram till om kunderna blivit tillfredställda i vårt experiment. 

3.2 Deduktion och induktion 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) kännetecknas ett deduktivt arbetsätt att vi utifrån allmänna 
principer och existerande teorier drar en konklusion om enskilda fenomen. Genom ett deduktivt 
arbetssätt antas objektiviteten i forskningen kunnas stärka, eftersom utgångspunkten redan finns i 
den befintliga teorin. Detta leder i sin tur till att forskningsprocessen blir mindre påverkad av 
forskarens personliga uppfattningar. Holme & Solvang (1997) skriver att ett deduktivt arbetssätt 
innebär att vi genom flertalet påståenden förklarar nya hypoteser. Detta är något som Bryman & 
Bell (2005) styrker då de skriver att deduktiv teori är den vanligaste uppfattning mellan teori och 
praktik där det utifrån visst specifikt område och över teoretiska överväganden där det rör sig om 
ett område som bevisar att forskaren kan ställa en hypotes som sedan utsätts för empirisk 
granskning.   
 
Patel & Davidson (2003) skriver om ett induktivt arbetssätt där forskaren studerar ett problem 
utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare etablerad teori utan där forskaren istället 
försöker formulera en egen teori utifrån den insamlade informationen. Syftet med att arbeta 
induktivt är att forskaren ska upptäcka något som kan utformas i en teori. Holme & Solvang 
(1997) menar att de empiriska resultaten för ett induktivt arbetssätt är grunden för en teoretisk 
uppfattning som är nära kopplad till de företeelser som vi iakttar.  Enligt Bryman & Bell (2005) 
innebär ett induktivt arbetssätt att teorin är resultatet utav en forskningsinsats där generaliserbara 
slutsatser på grundval av observationer sammanställs. 
 
I vår uppsats använde vi oss utav ett deduktivt arbetssätt eftersom vi utgick ifrån existerande 
teorier men även utifrån våra egna observationer och experiment. Detta ledde oss senare fram till 
vår egen slutsats om kundbeteendet som vi valt att studera. För att vi skulle komma fram till vår 
slutsats studerade vi om en implementering av doft och ljudsensorer gjorde att kunden stannade 
kvar längre i experimentzonen. Detta för att en butik idag ses som en tredimensionell TV-reklam 
fylld med ord, tankar, idéer och budskap och därför passade vår implementering väl in i 
undersökningszonen. Underhill (2006) tydliggör det där han förklarar att tanken bakom butikens 
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exponering är att kunderna ska uppmärksamma produkterna där de får veta vad de kan köpa, var 
det finns och varför de kanske borde köpa det. Vi ville även se om detta ledde till att kunden 
upptäckte teven och hemmabiosystemet snabbare än vanligtvis. Med hjälp av detta ville vi se hur 
utgången av våra observationer och experiment kom att resultera i vår analys. 

3.3 Kvalitativa metoder 
 
Holme & Solvang (1997) menar att användandet av kvalitativa metoder innebär en ringa grad av 
formalisering. Huvudsaken med användandet utav denna metod är ett förstående syfte om det 
centrala där olika sätt blir att samla in information och få en djupare förståelse av det problem 
som vi valt att studera. Patel & Davidson (2003) menar att intervjuer är en teknik för att samla 
information genom att ställa frågor. Till skillnad mot enkäter är intervjuer personliga i den 
mening att den som ska intervjua träffar själva intervjupersonen för att genomföra intervjun. 
Dock är detta ingen nödvändighet då intervjuer även kan genomföras via telefon.  
 
Enligt Bryman & Bell (2005) är genomförandet utav kvalitativa intervjuer betydligt mindre 
strukturerat än vad genomförandet är inom kvantitativa studier. Enligt Patel & Davidson (2003) 
innebär ett genomförande av kvalitativa intervjuer att frågorna har en låg grad utav 
standardisering, vilket menas med att frågorna kan besvaras utav intervjupersonen med dennes 
egna ord. Där Bryman & Bell (2005) fyller i att en kvalitativ intervju i stor utsträckning kan 
avvika från intervjufrågorna. Detta mynnade ut i att vi kunde ställa uppföljningsfrågor beroende 
på vad intervjupersonen svarade på frågorna. Detta gjorde det möjligt för oss att välja själv hur vi 
ville ställa upp och presentera frågorna i allt från väldigt strukturerat till att inte ha formulerat 
frågorna innan intervjun.  
 
Patel & Davidson (2003) menar att syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer är att vi ska 
upptäcka och lyckas identifiera egenskaper och beskaffenheten om hur den intervjuade personen 
uppfattar de fenomen som valts att forska om. Holme & Solvang (1997) menar att vi genom 
kvalitativa studier ska försöka sätta sig in i den undersöktes situation och försöka se världen 
utifrån intervjupersonens perspektiv för att på så sätt kunna studera det fenomen som valts 
inifrån. Detta är något som även Bryman & Bell (2005) skriver att vid användandet utav 
kvalitativ forskning ska vi lägga tonvikten på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet, samt att detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever relevant och 
viktigt. Enligt Patel & Davidson (2003) gör detta att vi inte i förväg kan formulera svarsalternativ 
för intervjupersonen. Holme & Solvang (1997) skriver att när vi genomför kvalitativa intervjuer 
ska de inte förekomma för stor styrning från intervjuaren. Vi vill istället att de synpunkter är ett 
resultat från intervjupersonens egna uppfattningar som uppnås enklast genom att 
intervjupersonen själv får styra utvecklingen av intervjun. Patel & Davidson (2003) skriver att 
genomförandet utav en kvalitativ intervju kan resultera i information av olika karaktärer som 
vissa vardagliga företeelser men även speciella företeelser, vilket kan leda till att vi får en kallad 
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”thick description” eller fylliga beskrivningar som gör det möjligt att kunna ge läsaren en bättre 
förståelse utav det tolkade. 
 
I vår uppsats valde vi att intervjua Glenn Schmidt Nilsson som är butikschef för Onoff i Kalmar. 
Anledningen till att vi valde att intervjua Schmidt Nilsson är att vi fick ett komplement till våra 
observationer och experiment för att se hur de arbetade idag vid deras produktexponering samt 
om de var medvetna om hur sinnen påverkade kunderna vid produktexponering. Vi ville även se 
om de hade någon utformad strategi från huvudkontoret/butiksservice vid produktexponering 
eller om det var upp till varje butik att arbeta med sin egen exponering. Detta för att en utarbetad 
butiksutveckling har ett stort inflytande på kundens beteende. Bitner (1992) tydliggör det då 
företag kan påverka kundens beteende med hjälp av rätt exponeringen i butiken. Allt ifrån 
belysning, färg, skyltar, kvalitet på material, inredning, layout och temperatur är områden som 
påverkar kunderna i butiken. Den 4:e maj 2010 genomförde vi vår intervju då Andreas mötte upp 
Schmidt Nilsson i butiken. Frågorna som vi hade till Schmidt Nilsson rörde de ämnen som vi 
hade planerat att undersöka i våra observationer. Genom vår intervju sökte vi efter mer 
bakgrundsfakta till hur de arbetade idag. Vi ville även mäta hur de arbetade idag mot det resultat 
vi fick i vårt experiment. Vid genomförande av experimentet och observationerna talar vi om en 
kvantitativ forskning vilket vi berättar mer om nedan.      

3.4 Kvantitativ Forskning 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) är kvantitativ forskning sådan forskning som innebär mätningar 
vid datainsamlingen som sedan bearbetas med hjälp av statistiska och analytiska metoder. 
Bryman & Bell (2005) skriver om kvantitativ forskning där det beskrivs om hur datainsamlingar 
används och varför det används på ett visst sätt. Patel & Davidson (2003) skriver om kvantitativa 
undersökningar där vi strävar efter att kunna säga något om i hur stor utsträckning ett resultat kan 
generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella.  I en specifik 
undersökning riktas en viss uppmärksamhet på hur vi skall få fram ett representativt urval, 
eftersom att det är svårt att skicka ut enkäter till en hel organisation. Enligt Holme & Solvang 
(1997) anses kvantitativa metoder mer formaliserade och strukturerad samt att kontrollen från 
forskarens sida är allt större. En kvantitativ metod definierar vilka förhållanden som är särskilt 
intressanta utifrån den frågeställning vi valt samt att vi genom denna metod kan avgöra vilka 
svar som är tänkbara. Patel & Davidson (2003) skriver om genomförandet av en kvantitativ 
studie där ett forskningsresultat ska vara generellt som möjligt. Detta eftersom vi gärna vill 
generalisera resultatet till andra grupper som är jämförbara med den grupp som undersökt.  
 
Enligt Bryman & Bell (2005) har den kvantitativa forskningen fått utstå en del kritik eftersom 
vissa anser att kvantitativa studier inte tar hänsyn till det faktum att människor tolkar den värld 
de lever. Även att de som ställer upp i kvantitativa studier inte har kunskapen för att kunna 
besvara vissa frågor. Enligt Patel & Davidson (2003) är en fallstudie betäckningen som innebär 
att vi gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp som kan vara allt ifrån en enskild 
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individ till en organisation. Fallstudier är en undersökningsuppläggning som kommer väl till pass 
när vi vill studera processer och förändringar hos den avgränsade gruppen som valts att 
undersöka. Enligt Patel & Davidson (2003) är det vanligt vid användandet utav fallstudier att 
information av olika karaktärer samlas in och används för att kunna ge en detaljrik föreställning 
av det aktuella fallet. 
 
Bryman & Bell (2005) menar att den kritik som riktar sig mot kvalitativ forskning bygger på att 
undersökarna har en osystematisk uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Även att 
nära och personliga förhållanden byggs upp med personen som intervjuas, samt att de som läser 
en kvalitativ forskningsrapport får ringa information om varför det valts ett visst område. Detta 
eftersom vi börjar ett förhållande öppet och efter ett tag preciserar frågeställningarna. Inom dessa 
kvantitativa arbetssätt har vi valt att genomföra observationer och experiment vilket vi går in 
djupare på i nedanstående stycken.  

3.5 Observation 
 
Christensen et al (2001) nämner att observationer är en teknik som används för att studera 
individers beteende i nutid. Denna teknik är inte beroende av att den studerade individen själv 
kommer ihåg vad han eller hon gjorde. Vi ser observationer som en väsentlig del i vår uppsats 
pga. att det är ett bra komplement till intervjuer. Vi valde att genomföra intervjun eftersom vi 
ville se hur OnOff arbetade med produktexponering idag och om de använde sig av olika 
sinnesstimuleringar i butiken. Detta eftersom ljus, ljud och lukt är sinnen som påverkar kundens 
beteende. Eysenck (2000) förtydligar det då han skriver att dessa sinnen har en inverkan över 
vårt händelseförlopp i olika situationer. Svaren ifrån intervjun kunde vi sedan sammanfatta och 
koppla samman med våra observationssvar för att på så sätt tydliggöra vårt resultat ifrån 
observationerna. Människor vill ofta framställa sig själva som de skulle vilja vara, istället för hur 
de verkligen är. Därför valde vi att använda oss utav observationer på vårt experiment på OnOff 
eftersom kundernas beteenden dokumenteras bättre genom observationer än genom intervjuer. 
 
Det som är utmärkande för en observation är att vi som undersökare lämnar teoriböckerna för att 
istället gå ut och i handeln och samla in data genom att studera en specifik företeelse i dess 
naturliga miljö. I detta avseende liknar observationen och intervjun varandra (Christensen et al 
2001).  Därför passade en observation över kundernas beteende bra in över hur vi skulle gå till 
väga med vårt experiment. Ett tillvägagångssätt att notera vid observationer är respondentens 
ögonrörelser. Vid vårt experiment valde vi att observera över hur kundernas huvudrörelse var när 
de kom in i vår experimentzon. Detta för att vi ville se var respondenten tittade först, om han 
eller hon läste annonsen, eller om det var någon annan del som var extra intressant och där 
respondentens blick stannade längre. 
 
Det finns olika typer av observationer. Det ena är en öppen observation vilket innebär att 
respondenterna känner till och har accepterat att de blir observerade. De känner också till syftet 
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med undersökningen. Vi valde dock att arbeta med en dold observation eftersom vi skulle få ut 
ett mer pålitligt och verklighetstroget resultat utifrån vårt experiment. En dold observation 
bygger på att respondenterna inte är medvetna om att det pågår en undersökning (Holme & 
Solvang, 1997). Det var en låg grad av interaktion mellan observatören och de som observerades 
i vårt experiment och det innebar att vi kunde genomföra en icke-deltagande observation 
(Christensen et al 2001). När vi genomförde undersökningen på OnOff påverkade vi inte det som 
sades och hände i experimentzonen. Detta för att vi skulle få ett mer ärligt resultat utav vårt 
experiment. 
 
En ostrukturerad observation används när alla beteenden betraktas. En strukturerad observation 
används istället när endast ett visst beteende ska studeras. Därför använde vi oss av den 
sistnämnda metoden pga. att vi endast observerade kundbeteendet när doft och ljudsensorer 
implementeras i undersökningszonen (Patel & Davidson, 2003). En annan anledning till varför vi 
använde oss av en strukturerad observation var att kundbeteendet som vi observerade redan 
bestämdes innan vår datainsamling påbörjades. Utifrån den strukturerade observationen som 
genomfördes testade vi hypoteser som diskuterades fram där vi tittade dessa på bakgrunden till 
vårt problem för att få en korrekt undersökning (Christensen et al 2001). 
 
I en strukturerad observation finns en del urvalsmetoder att använda sig av. De metoder som vi 
valde att arbete med är en kontinuerlig observation med ett tidsintervallsurval. Vid observationen 
registrerades kundens alla intressanta beteenden och därför valde vi att använda oss utav en 
kontinuerlig observation. Detta valde vi att göra eftersom vi sedan innan redan hade klart för oss 
vad det var vi skulle observera vilket gjorde att en strukturerad observation passade oss bäst för 
att uppnå vårt ändamål. Enligt Christensen et al (2001) ska ett tidsintervallsurval observera 
kundernas beteende hela tiden under det utvalda intervallet men ingen hänsyn tas till om det är 
tre personer eller en person som stannar för att titta på produktexponeringen. Vi observerade 
varje kunds enskilda beteende som berörde vårt område. Detta för att vi skulle få se en effekt 
utav produktexponeringen och därför tog vi istället hänsyn till hur många respondenter som 
observerades i intervallsurvalet.  

3.5.1 Observationsschema 
 
Vi hade i förväg bestämt vilka beteenden och skeenden som vi observerade vilket i vårt fall var 
att titta på doft, ljud, syn och känselsinnet för att se skillnaden för och efter vi implementerade 
olika sinnestimuli. Därför valde vi att genomföra ett observationsschema för att få en grund över 
vad som skulle registreras. Eftersom kundbeteende är väldigt svårt att mäta valde vi att rikta oss 
åt produktexponeringen för att se om olika sinnen gav någon effekt på försäljningen och 
uppmärksammandet av produkterna. Det med hjälp av butikens försäljningssiffror på 
annonsprodukterna samt en sammanställning om kunderna frågade de anställda i butiken om 
exponeringen. Vi använde även vårt observationsschema för att få fram våra slutsatser om 
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kundens beteende i experimentzonen utifrån kön, antal besökare i butiken och spenderat tid i 
undersökningszonen (se bilaga 1). 
 
Ett vanligt problem är att vi som observatörer inte har ett observationsschema som är 
fullständigt, vilket kan komma att påverka studiens resultat negativt (Christensen et al 2001). Vi 
anser att detta inte påverkade vårt resultat nämnvärt eftersom vi hade en dold observation med en 
låg medvetenhet hos kunden. Där registrerade vi även alla kunders beteende som var intressant 
för vår undersökning. 

3.5.2 För- och nackdelar med observation 
 
Det finns ett antal fördelar med denna insamlingsteknik. Vi som observatörer kan få ett detaljerat 
och ingående datamaterial, vilket kan avslöja olika beteenden som annars kan vara svåra att 
studera på ett annat sätt. En annan fördel är att vi kan reda ut eventuella oklarheter under studiens 
gång som om sinnesstimuli verkligen påverkar hur kunderna förhåller sig till produkten. Vi som 
observatörer kan få möjlighet att kontrollera och jämföra individer i samma miljö (Christensen et 
al 2001). 
 
Patel & Davidson (2003) menar att det är en nackdel med en observationsstudie då observatören 
kan komma att påverka kunden. Eftersom att vi valde att genomföra en dold observation var det 
extra viktigt att kunden inte påverkades. Christensen et al (2001) skriver att detta problem går att 
förminska då observatören ska hålla en distans till kunderna inom experimentzonen för att de ska 
vara tillräckligt neutrala som möjligt. Vi befann oss inte i experimentzonen utan observerade 
kunderna på distans om hur deras beteende i området var där vi hade implementerat ljud- och 
doftsensorer. Denna metod valde vi eftersom vi ville att kunderna inte skulle bli stressade i den 
miljö de befann sig i. 

3.6 Experiment 
 
Patel & Davidson (2003) skriver om experiment som en beteckning på en 
undersökningsuppläggning där observatören valt att studera några enstaka variabler där de 
försöker få kontroll över annat som kan komma att påverka dessa variabler. Det finns flertalet 
sätt att lägga upp och genomföra ett experiment på men genomgående för de olika sätten är att 
observatören försöker kontrollera alla faktorer som kan påverka de oberoende variablerna och de 
beroende variablerna.  
 
Experiment är den enda undersökningsteknik som används för att säkert kunna identifiera ett 
samband mellan två olika variabler. I vårt fall var den ena variabeln exponeringen i butiken, 
reklamannonserna och priset, vilket var den oberoende variabeln i vårt experiment. Beroende 
variabeln i vår undersökning var effekten på graden av uppmärksamheten hos kunden och 
effekten på försäljningsvolymen. I en experimentundersökning påverkar vi aktivt vad som 
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händer. I ett experiment ändras en variabel varefter vi mäter om förändringen påverkar den andra 
variabeln och hur den kommer att påverkas (Christensen et al 2001). 
 
Vi använde oss utav ett kontrollerat experiment där kunderna slumpmässigt valdes ut och där de 
behandlades lika i undersökningszonen. Kontrollgruppen var även närvarande och var inom rätt 
tidsföljd i vårt experiment då vi observerade deras kundbeteende i undersökningszonen. Alla 
dessa villkor ska vara uppfyllda för att det ska kunna genomföras ett kontrollerat experiment. 
Om något eller några av villkoren inte uppfylls kallas det för kvasiexperiment (Christensen et al 
2001). 
 
Enligt Christensen (2001) kallas en undersökning som genomförs i en verklig miljö för 
fältexperiment. Eftersom vi ville jämföra om det har blivit en skillnad i kundens beteende i en 
social miljö var vår typ av undersökning ett fältexperiment eftersom vi genomförde experimentet 
ute i butiken för att få ett rättvisande och sanningsenligt resultat som möjligt. Dock finns det 
svårigheter att villkoret för lika behandling inte uppfylls. Eftersom experimentet genomfördes 
den 3-4 maj där våren var på uppfart och vädret blev finare, kunde vi inte uppnå en 
likabehandling av respondenterna pga. att det spelade en stor roll för hur många kunder som 
besökte butiken beroende på hur vädret var. Dock hade vi detta i åtanke då vi genomförde våra 
observationer kl. 13.30–16.00 på vardagar pga. att fler personer hade slutat sitt arbete samt att de 
varit ute under förmiddagen om vädret tillåtit. Att vi valde att genomföra våra observationer på 
vardagen beror på att fler personer sannolikt hade inbokade aktiviteter på helgen och om vädret 
är fint väljer flera personer att spendera tiden i solen än att bege sig till diverse butiker. Med 
dessa aspekter har respondenterna fått en mer rättvis behandling då vi observerade dem vid 
samma tidpunkter och det gav oss ett mer rättvisande resultat vid våra jämförelser.  

3.6.1 Kontrollgruppen 
 
Först ingick kunderna i vår kontrollgrupp där de inte utsattes för någon förändring i 
undersökningszonen där vi registrerade deras beteende utifrån vårt observationsschema 
(Christensen et al 2001). Vår undersökningszon var området mellan ingång och utgången i 
OnOffs butik i Kalmar. Där möttes kunden av en exponering utav ett kampanjbudskap, 
annonstidningar och reklamskyltar (se bilaga 3). I denna undersökningszon observerade vi 
kontrollgruppens beteende samt att vi tog tiden på hur länge de befann sig i denna zon innan de 
gick in i butiken (se bilaga 1). 

3.6.2 Experimentgruppen 
 
Efter vår egen produktexponering var genomförd i butiken skedde en förändring i exponeringen 
av det befintliga området och därför ingick kunderna i en experimentgrupp (Christensen et al 
2001). Vi ändrade om exponeringen med hjälp av doftsensor i form av tre doftvärmeljus med 
lukten vanilj. Doften av vanilj har en inverkan på kunden då de känner sig tryggare och mer 
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hemtama i butiken. Hultén (2008) förklarar att dofter har en påverkan att tillfredställa fler 
kvinnor än män och därför passade valet av en vaniljdoft väl in i experimentzonen. Ljud är något 
som vi har lätt för att minnas vilket gör att ljud är viktigt i marknadsföringen då hörselsinnet 
väcker känslor hos kunderna. Därför valde vi att använda oss av ett hemmabiosystem ifrån Sony 
med Blueray för att kunderna skulle identifiera sig med OnOff. Denna produkt var en 
annonsprodukt för OnOff i Kalmar där vi i samarbete med Schmidt Nilsson valde att placera 
produkten vid ingången. Hörselsinnet förstärkte vi genom att höja volymen på 
hemmabiosystemet. Detta för att göra kunden mer uppmärksammad om händelsen. Eftersom att 
teven var en annonsprodukt för butiken kunde det stärka kundupplevelsen när konsumenten väl 
uppmärksammade produkten i undersökningszonen. Utifrån denna exponering ville vi också 
skapa en visuell identitet för OnOff där kunderna lättare skulle känna igen varumärket. 
 
Teven som exponerades vid ingången var en LG LED-TV med Full HD-upplösning. Detta pga. 
att vi ville få ut maximalt ifrån upplösningen då vi hade valt att exponera ett Sony 
hemmabiosystem med Blueray. Även denna teve var en annonsprodukt för OnOff i Kalmar. 
Denna exponering genomfördes intill ingången eftersom vi ville fånga intresset för de kunder 
som kom in i butiken (se bilaga 3). Därför placerades teven på högersidan eftersom de flesta 
kunder är högerhänta och därmed dras deras syn instinktivt åt höger (Underhill, 2006). Vi valde 
att använda oss utav filmen Avatar på teven som exponeras i undersökningszonen. Dels för att vi 
skulle få ut maximalt ifrån högtalarsystemet, vilket vi ansåg kunde leda till en större 
uppmärksamhet av produkten. Vi valde filmen Avatar eftersom det är en stor hype kring denna 
film samt att den är storslagen gällande bild och ljudeffekter. Avatar är även en film som går 
hem hos de flesta målgrupperna vilket vi anser gynnade vårt resultat. Vi valde även den filmen 
med tanke på bildkvaliteten, tidpunkten för våra observationer samt att filmen för tillfället är 
väldigt aktuell i media. Vi genomförde vårt experiment mellan den 3:e-4:e maj, kl. 13.30–16.00. 
Under den tidpunkten befann sig målgruppen 35+ i butiken då det tidigare på dagen hade varit en 
yngre målgrupp i butiken. 
 
Som tidigare för observationerna i kontrollgruppen observerade vi kundernas beteende för 
experimentgruppen där vi registrerade allt som var intressant i undersökningszonen utifrån vårt 
observationsschema. Våra observationer genomfördes därför för att se om kunden till exempel 
använde sig av sina händer för att utforska och se över produkterna i experimentzonen. Vi såg 
detta kundbeteendet som viktigt för vår uppsats eftersom Fenko (2009) skriver att det är med 
hjälp av känselsinnet som vi tar in och analyserar mest information om vår omgivning. Detta 
beteende kan även leda till att det blir mer impulsköp vilket Peck & Childers (2006) påpekar då 
produkter som vidrörts ökar graden av oplanerade köp. I undersökningen behandlades 
experimentgruppen så lika som möjligt med kontrollgruppen för att vi ska kunna identifiera om 
exponeringen i undersökningszonen, reklamannonserna och priset (oberoende variabeln) hade 
någon effekt på graden av uppmärksamheten hos kunden och effekten på försäljningsvolymen 
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(beroende variabeln). Därefter redogjorde vi för en slutsats av hela experimentet (Christensen et 
al 2001). 

3.6.3 För- och nackdelar med experiment 
 
Den största fördelen med experiment är att det är den bra insamlingsteknik där vi kan få ett 
säkert resultat som visar om det finns ett samband mellan olika variabler. Det är ett bra sätt vid 
tester av nya produkter eftersom vi kan mäta förändringarna av olika förhållanden på ett litet 
område. Experiment mäter endast kvantitativa förhållanden och därför är det lämpigt att använda 
när materialet kan bearbetas statistiskt. Den största nackdelen är att det är svårt att kontrollera 
alla påverkande variabler för att se om ett säkert samband finns. Det kan även vara 
resultatkrävande att genomföra ett experiment samt att det kan vara tidskrävande (Christensen et 
al 2001). 

3.7 Urval 
 
Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två typer av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke- 
sannolikhetsurval. Inom den förstnämnda metoden används ett slumpmässigt urval, vilket 
innebär att vi som observatörer tar den information som vi har samlat in för att senare arbetar 
vidare med den för att komma fram till en giltig slutsats. Patel & Davidson (2003) menar att 
denna metod är vanlig vid kvantitativa metoder. Vid dessa tillvägagångssätt används istället ett 
icke-sannolikhetsurval. Här väljer vi som undersöker ut vilken eller vilka individer som ska 
observeras. Inom ett icke-sannolikhetsurval finns ett obundet slumpmässigt urval vilket innebär 
att alla individer som är med i undersökningen har samma möjlighet att komma med i urvalet. 
(Bryman & Bell, 2005) 
 
I samråd med butikschefen Schmidt Nilsson hade vi kommit fram till att flest kunder befann sig i 
butiken ifrån kl. 13.00–17.00 på vardagarna och därför hade vi valt att studera kundbeteenden 
runt denna tidpunkt. Vi hade inte ett speciellt urval av kunderna utan det inträffade helt obundet 
där kunderna inom kontroll- och experimentgruppen omedvetet påverkade resultatet på vårt 
experiment. Vi hade valt att genomföra våra observationer för kontrollgruppen på en måndag och 
en tisdag. Observationerna för experimentgruppen genomfördes veckan efter under samma 
veckodagar och tidsintervall. Vi hade ingen förbestämd teknik för vårt urval eftersom de 
observerade kunderna skiljde sig ifrån kön och ålder. 

3.8 Metodval 
 
När vi ska genomförde vår undersökning använde vi oss utav en intervju och observationer för 
att vi ville få fram en tydlig och klar information från olika källor. För att vi skulle genomföra 
dessa två undersökningar hämtade vi teori baserat på olika litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Efter att vi fått fram vår behövliga teori genomförde vi intervjun för att få ut mycket information 
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om hur det företaget vi valt att studera arbetade med sinnen i sin marknadsföring idag. Vi ville 
även se om det fanns en utarbetad strategi för hur alla butiker skulle arbeta med sin 
marknadsföring eller om marknadsföringen utav produkterna var något som butikerna själva fick 
bestämma över. Eftersom vår huvudundersökning ägde rum med hjälp av ett experiment där vi 
tittade på hur kunderna påverkades vid exponeringen utav en produkt tillsatte vi olika element 
som stimulerade en kunds olika sinnen. 
 
Att vi valde att använda oss utav ett experiment är den mest logiska undersökningsvarianten att 
använda sig utav när vi ville ha svar på vår frågeställning. Detta eftersom vi klart och tydligt kan 
se om sinnesmarknadsföring fungerar praktiskt i en butik. Vi kunde inte frångå att vi använde oss 
utav vissa delar som ingick i en fallstudie eftersom det upplägget som vi studerade var 
förändringar hos kundens beteende. Därför var vi tvungna att använda oss utav denna 
undersökningsuppläggning, vilket resulterade i en mix av de tre olika 
undersökningsuppläggningarna framtaget ifrån vår litteratur. 
 
Figur 1: Vald metod 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Källa: Egen 

3.8.1 Datasammanställning 
 
När vi genomförde våra observationer på vår kontrollgrupp samlade vi in sammanlagt 170 
personer där 124 var män och resterande var kvinnor. När vi sedan utförde observationerna på 
vår experimentgrupp samlade vi också in 170 personer där vi såg att antalet kvinnor steg från 46 
upp till 62 stycken och att männen sjönk ner till att representeras av 108 stycken. Tidpunken för 
alla de dagar som vi observerade kunderna var mellan kl 13.30 – 16.00. Detta för att vi ville få 
ett så rättvist resultat som möjligt. Under hela observationstiden var det ett jämt kundflöde in till 
butiken vilket gjorde att vi fick ett rättvist fördelat resultat över antal observerade besökare. 80 
kunder besökte butiken på måndagen och 90 personer besökte butiken på tisdagen under de 

Sinnesupplevelse på OnOff

Litteratur
Intervju

Observation av kontrollgruppen
Observation av experimentgruppen
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observationer vi hade av kontrollgruppen. När vi observerade experimentgruppen var kundflödet 
på måndagen 100 kunder och på tisdagen uppgick flödet av kunder till 70 personer inom samma 
tidsintervall. 

3.8.2 Reliabilitet och validitet 
 
Som ett komplement till vårt experiment valde vi att genomföra en intervju med butikschefen 
Glenn Schmidt Nilsson på OnOff i Kalmar för att få en förståelse för hur företaget arbetade med 
sin marknadsföring i butiken. Vi ville även se hur de tänkte när de exponerade sina produkter för 
att få kunden att intressera sig av produkten för att senare leda till ett köp. Vi genomförde denna 
intervju eftersom vi ville få bakgrundsfakta om hur situationen ser ut idag. Vi ville även se om 
butikerna hade en gemensam ide om hur alla butikerna skulle marknadsföras eller om det 
försiggick individuellt. Med detta i åtanke ville vi tydligare se vilka effekter vårt experiment fick 
samt se vilka de största skillnaderna var bakom butikens grundtanke vid exponeringen jämfört 
med experimentet som vi valde att genomföra. 
 
Patel & Davidson (2003) skriver om validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ studie där det 
gäller att upptäcka de företeelser som förekommer men även att lyckas beskriva de uppfattningar 
som tagits emot. Detta har lett till att begreppet validitet inom en kvalitativ studie kommit att 
genomsyra hela forskningsprocessen. Något som Holme & Solvang (1997) styrker då de säger 
att kvalitativa studier har en mycket större närhet till den studerande personen är att 
intervjupersonen själv kan styra sin medverkan. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär validitet 
att vi bedömer om de slutsatser som alstrats fram ur undersökningen hänger ihop eller inte.  
 
Bryman & Bell (2005) menar att reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en 
undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om det påverkas 
utav slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Här vill vi få reda på huruvida ett mått är 
stabilt eller inte. Enligt Holme & Solvang (1997) har inte reliabiliteten en central plats inom 
kvalitativa undersökningar eftersom syftet är att få en bättre förståelse av vissa faktorer, vilket 
leder till att den statistiska representativiteten inte kommer i fokus. Patel & Davidson (2003) 
menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att erhålla sig en djupare kunskap gemfört 
med den splittrade kunskap som erhålls genom kvantitativa undersökningar. 
 
Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är utformat i frågeställningen. En 
förutsättning för att kunna mäta ett bra resultat är att vi som undersökare har en valid information 
(Holme & Solvang, 1997). För experiment finns det två olika typer av validitet. Det första är 
intern validitet vilket innebär att förändringen av beroendevariabeln (effekten av kundens 
uppmärksamhet och försäljningsvolymen) orsakas av den oberoende variabeln (exponeringen 
och reklamannonserna i undersökningszonen). Möjligheten finns att vi kan kontrollera alla andra 
variabler som kan tänkas påverka resultatet, förutom de variabler som vi manipulerar 
(Christensen et al 2001). Det var inget vi gjorde i vårt experiment pga. att vi använde oss utav en 
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dold observation och där vi heller inte deltog i experimentet. Dock valde vi studera kundens 
uppmärksamhet över exponeringen och såg över om försäljningsvolymen hade ökat på våra 
utvalda annonsprodukter. Den externa validiteten vid ett experiment handlar om vad vi som 
observatörer ska tänka på vid en undersökning i verklig miljö. Det är viktigt att experimentet är 
realistiskt och går att genomföras. Kundernas förförståelse och förväntningar om experimentet 
påverkar också den externa validiteten (Christensen et al 2001). Pga. att vi genomförde vårt 
experiment där kunderna var omedvetna om situationen och där de fick en annan bild av butiken 
som de aldrig tidigare hade utsätts för hade kunderna heller inga höga förväntningar om vad de 
möttes av i undersökningszonen. 
 
3.8.3 Metodkritik 
 
I denna uppsats valde att genomföra en intervju men även ett experiment med efterföljande 
observationer. Vi genomförde vår uppsats med detta tillvägagångssätt eftersom det skulle ge oss 
ett mer rättvisande resultat. Vi fick också se kundernas verkliga butiksbeteende eftersom 
respondenterna inte visste om att de blev observerade. Vi valde att göra på detta sätt för att 
tydligt kunna se om implementering av sinnesstimuli verkligen påverkade kunderna. Ett annat 
tillvägagångssätt för att genomföra denna uppsats hade varit att vi istället för att observera 
kunderna hade intervjuat eller delat ut enkäter till dem när de kom ut ur butiken. En ytterligare 
del som skulle vara genomförbart för denna uppsats hade varit att intervjua flera personer inom 
organisation på OnOff. 
 
Anledningen till att vi inte valde att intervjua kunderna efteråt var att kunderna gärna framställer 
sig som de vill bli framställda men detta stämmer sällan överens med deras verkliga uppfattning. 
Utifrån detta valde vi att genomföra observationer där kunderna inte visste att vi iakttog dem. 
Detta gjorde vi för att få ett mer rättvist svar ifrån dem. Att vi inte valde att intervjua fler inom 
OnOff var på grund av att kunderna var vår stora utgångspunkt i uppsatsen. Vi ville endast få en 
inblick hur exponeringen och organisationen på OnOff såg ut i den aktuella butiken i dagsläget. 
Denna information fick vi tydligt fram tack vare vår intervju med Glenn Schmidt Nilsson.  

3.8.4 Källkritik 
 
De källor som utnyttjats i denna uppsats har använts eftersom vi ansåg att dessa var relevanta för 
vårt ämnesområde. Trots att vissa av källorna är gamla som till exempel Körner (1984) ansåg vi 
att det var en allmän litteratur som fortfarande är aktuellt och som passade in i vår uppsats. Att vi 
i uppsatsen inte har många källor som vi skulle vilja beror främst på att sinnesmarknadsföring är 
ett nytt ämne där det inte finns många olika källor. Hade vi försökt pressa in flera källor i denna 
uppsats anser vi att vi hade kommit utanför ramen för uppsatsen och den hade blivit för bred och 
tappat fokus från vårt huvudsakliga syfte. 
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Därför uppkom flertalet källor flera gånger i uppsatsen. Dock ansåg vi att dessa källor har gett 
oss den information som vi behöver. Vi satsade hellre på kvalité än kvantitet där vi hellre hade 
ett fåtal mycket pålitliga och trovärdiga källor än en större mängd där vissa inte riktigt passar in 
på vårt ämne utan bara är med för utfyllnad. För att lyckas skapa en bra litterär grund använde vi 
oss utav allmänna källor som vi kombinerade med mer inriktade källor som de psykologiböcker 
vi använde oss utav. 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi en kort presentation om OnOff och därefter redogör vi för vår 
kvalitativa intervju med butikschefen på OnOff i Kalmar och en analys av detta avsnitt. Därefter 
följer vi upp intervjun med våra kvantitativa observationer av kundbeteendet i 
undersökningszonen på OnOff med efterföljande diskussion. Till sist avslutar vi med vår 
hypotesprövning följt med en kort diskussion om varje hypotes. 

4.1 Presentation av OnOff 
 
Grundaren bakom OnOff heter Hans Westin och han startade sin verksamhet år 1971. Telecall 
som var firmans namn under uppbyggandet av företaget bedrev sin verksamhet i en affärslokal i 
Åkersberga. År 1982 skapades OnOff då Telecall köpte upp Sigges Radio och fyra butiker i 
Stockholm. Under denna tid bestod företaget av 7 butiker, 42 anställda och en omsättning på 95 
miljoner. Mellan år 1989-1990 förvärvades Resurskedjan med nio butiker och OnOff etablerades 
även utanför Stockholm (www.onoff.com). 
 
År 1997 blev OnOff en rikstäckande hemelektronikkedja och 1999 började företaget etablera sig 
internationellt i Estland. 2005 bestod OnOff av 66 butiker i Sverige, 2 butiker i Estland samt 5 
butiker i Finland. Antalet anställda var ca 1200 och omsättningen uppgick till ca 3,9 miljarder. 
Företaget består idag av 70 butiker i Sverige, 5 butiker i Estland och 1 butik i Finland. HELP-
konceptet är en del som OnOff använder sig av för att skapa en stark relation till kunden med en 
god servicegrad. Idag har OnOff i Sverige en rikstäckande service med hemleverans och 
installation som drivs helt inom den egna verksamheten. (www.onoff.com). 

4.1.1 OnOff i Kalmar 
 
OnOff i Kalmar är en detaljhandelsbutik inom elektronikbranschen där de anställda idag har en 
lång erfarenhet av både inköp, försäljning och administrativt arbete. Butiken som finns ute på 
Giraffens köpcenter i Kalmar är relativ nybyggd då den byggdes år 2007 där den senare invigdes 
i juni samma år. Den förra butiken var i dåligt skick och behövde renoveras vilket skulle bli ett 
resurskrävande arbete och därför flyttades butiken och byggdes upp på nytt nästintill sin 
ursprungliga placering. En annan anledning till varför butiken flyttades var pga. att den fick en 
annan placering som särskiljde sig gentemot Siba då dessa butiker tidigare låg vägg i vägg med 
varandra. OnOff i Kalmar har idag 10 anställda där positionerna är fördelat på 1 butikschef, 3 
affärsområdes ansvariga, 1 säljare, 1 lagerarbetare, 1 anställd som ansvarar för hemkörning och 
installation samt 2 anställda som verkar som kassaarbetare (Schmidt Nilsson, 2010-05-04) 

 
 



 40 

4.2 Resultatet ifrån intervjun 
 
Vår intervju med butikschefen Glenn Schmidt Nilsson som genomfördes tisdagen den 4:e maj 
2010 på OnOff i Kalmar. I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera intervjun 
kontinuerligt i löpande text. 

4.2.1 Butiksutveckling 
 
Schmidt Nilsson (2010-05-04) berättade att deras målgrupp i butiken var väldigt blandad. Det 
var svårt att precisera någon exakt målgrupp men hans uppfattning om kundgruppen var personer 
kring medelåldern som främst besökte deras butik. Han förklarade vidare att denna blandning av 
kundgruppen främst berodde på att OnOff använde sig av olika kampanjer och annonsutskick 
som tilltalade olika kundgrupper. Vid olika kampanjer som till exempel dataveckor kom det en 
specifik målgrupp och när de använde sig av rea var det en annan grupp som tilltalades mer av de 
olika kampanjbudskapen förtydligade Schmidt Nilsson. Idag arbetar de aktivt med sin 
produktexponering där de försöker att hålla en rak linje över hela butiken. Underhill (2006) 
nämner att butiksutvecklingen har blivit allt viktigare för företagen då de kan påverka kundens 
beteende med hjälp av rätt exponering i butiken. Detta är något som OnOff använder sig av idag 
då Schmidt Nilsson medgav att de exponerade butiken med anpassning till kundens beteende. De 
använder sig av en jämn prisnivå för att underlätta för kunden samt att de har bästa köp 
produkter för att uppmärksamma dessa varor och därmed bidra till mer köp. Exponeringen av 
bästa köp produkterna i butikens gavlar är även anpassad till kundens beteende. Med tanke på 
majoriteten av kunderna på OnOff i Kalmar följde ett likvärdigt rörelsemönster runt slingan i 
butiken är dessa produkter på gavlarna strategiskt lagda i butiken. 
 
Vid alla olika områden som bild & ljud, småvitt och kök arbetar de kontinuerligt med att hålla en 
jämn prisnivå utöver hyllorna. Detta för att det ska bli enklare för både säljarna och kunderna att 
hitta rätt prisnivå och se vilka produkter som passar kundens behov bäst och därför har de valt att 
exponera produkterna i denna nivå. I butiken börjar de med att placera produkterna i en prisnivå 
ifrån höger till vänster för att det inte ska bli rörigt för kunderna att orientera sig bland 
produkterna. De arbetar också med att placera alla produkter som är bästa köp i mitten av 
exponering i alla dessa butiksområden. Han menar att kunden lättare uppmärksammar dessa 
produkter då de sticker ut ifrån mängden med den röda bästa köp skylten under produkten. 
Vidare påpekade han över placering av dessa produkter. Han förklarar att: 
 

”Exponeringen framhävs bra eftersom produkterna tydligt syns i kundens ögonnivå” 
Schmidt Nilsson (2010-05-04) 

 
Vidare förklarar Schmidt Nilsson att de arbetar utifrån företagets egen policys över hur 
butiksexponeringen ska utformas. Han berättade att alla bästa köp produkterna är exponerade på 
gaveln i den slinga som kunderna rör sig kring. Underhill (2006) påpekar att majoriteten av 
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folket är högerhänta och därför dras deras blick även till höger. Kunderna har också en förmåga 
att greppa tag och utforska produkter med sin högra hand och därför är produktexponeringen av 
bästa köp skyltarna på högersidan av butiksslingan väl utförda och strategiskt valda platser där 
OnOff vet att produkterna uppmärksammas. Tanken bakom butikens exponering är att kunderna 
ska uppmärksamma produkterna där de får veta vad de kan köpa, var det finns och varför de 
kanske borde köpa det. Detta är något som vi anser OnOff har lyckats med i sin butiksutveckling 
av produkterna. Dock är det endast kundernas synsinne som tillfredställs i dessa områden. Här 
skulle OnOff kunna arbeta mer med att få in fler sinnen i sin butiksutveckling och göra bästa köp 
produkterna ännu mer uppmärksammade i butiken. Solomon (2006) menar att shopping har 
utvecklats till ett socialt äventyr i butiken där kunden strosar runt av ett rent nöje. Om OnOff tar 
detta i åtanke kan de anpassa sin produktexponering med hjälp av olika sinnen för att göra 
shoppingen enklare och roligare för kunden i deras elektronikbutiker. 
 
Vidare förklarar han att majoriteten av kunderna rör sig i denna slinga och därför är produkterna 
av bästa köp uppstaplade kring gången för att kunden tydligt ska upptäcka produkterna. I slingan 
menar han att kunderna stannar till lite här och var för att utforska de olika produkterna i gången. 
Han berättade vidare att de strategiskt arbetade med var stöttkorgar ska placeras i butiken samt 
vad som ska finnas i dessa korgar. Vidare använde de sig av diverse planogram för att bygga upp 
en enhetlig bild för de olika OnOff butikerna i landet. Schmidt Nilsson berättade att de 
exponerade sina produkter så gott det gick utifrån den strategiska butiksexponeringen. Han 
förklarade att det ibland kunde bli att vissa produkter inte fick plats i butiken. Även i de områden 
som det skulle vara fler produkter av bästa köp. I dessa fall brukade de komplimentera upp 
exponeringen med andra attraktiva varor som de vet har en stark försäljningskraft hos kunden. 
 
Schmidt Nilsson berättade att de såg ett märkbart beteende i kundernas agerande under dagens 
långkonjunktur. Han påpekade vidare att de flesta kunderna var betydligt mer prismedvetna än 
tidigare där de tänkte igenom sina köp under en längre tid. Ibland kunde det ta upp till veckor 
innan kunderna genomförde sin köpprocess och i överlag var kunderna påverkade av den 
ekonomiska krisen då de inte gjorde lika många köp som tidigare. Vidare talar han om att 
impulsköpen var något som stagnerade i viss mån då kunderna hade ett beteende som var mer 
försiktigt där de argumenterade och diskuterade mer över vilka inköp som skulle genomföras. 
Dessa aspekter anser vi beror på lågkonjunkturen samt att konkurrensen har hårdnat inom 
elektronikbranschen i Kalmar. Här anser vi att det finns en anledning till att implementera 
sinnesmarknadsföring i butikerna. Detta eftersom denna marknadsföring öppnar upp kundernas 
sinnen och med en stark marknadsföring i sämre tider kan företag differentieras emot sina 
konkurrenter. Hultén (2008) nämner att kunderna blir mer medvetna och uppmärksammade i 
butiken efter att de blivit stimulerade av en speciell doft eller ljud. Detta kan i sin tur öppna upp 
impulsköpen när dessa köp allt som oftast enligt Solomon (2006) genomförs då en viss känsla 
och behov har väckts hos kunden.  
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Med lågkonjunkturen i åtanke berättade Schmidt Nilsson att konkurrensen hade ökat i Kalmar. 
Etableringen av nya kedjor hade öppnat så som Media Markt och NetonNet Lagershop som hade 
påverkat de befintliga kedjorna runt om i regionen. Han berättade vidare att de övriga 
konkurrenterna i Kalmar var Siba, Elgiganten och Expert. Dock var Schmidt Nilsson inte sen 
med att påpeka att mobilbutikerna som Telenor, 3 och Telia var konkurrenter som var värt att 
notera då de ingår i en nischad del av elektronikbranschen. Vidare menade han att Media Markt 
sågs som den största konkurrenten då de har ett väldigt brett och djupt sortiment i sin butik. Med 
denna stora butik menar han att det lätt uppmärksammade kunden och gav en köplust att 
konsumera. Dock påpekade han att Media Markt inte var den butiken som OnOff konkurrerade 
mest med. Enligt Schmidt Nilsson var Siba den butik som utgjorde det största hotet eftersom 
butiken ligger bredvid OnOff, har ungefär lika stor butiksyta och med ett likvärdigt sortiment. 

4.2.2 Sinnesstimulering 
 
Schmidt Nilsson berättar att de brukar arbeta med att bygga upp en upplevelse för kunden i 
butiken när det är lönehelg. Vid dessa tillfällen har OnOff bjudit kunden på kaffe och bullar och 
detta för att skapa en bättre relation till kunden. Vidare förklarar han att butiken även har bjudit 
kunden på samma upplevelse under VIP-kvällar där kunderna som har OnOff-kortet fått 
möjligheten att vistas i butiken. Vid dessa tillfällen förklarar han att det varit ett antal utvalda 
produkter som är prissänkta för dessa kunder och tanken bakom detta har varit att stärka 
relationen och få en mer lojal kundgrupp till OnOff. Under dessa tillfällen märke han av skillnad 
i försäljningen då han menade på att: 
 

”Vi såg en ökad försäljning av kapslar till de kaffemaskinerna som var på demo under 
lönehelgen” 

Schmidt Nilsson (2010-05-04) 
 
Kunderna fick själv uppleva och stå i fokus för att testa kaffemaskinerna och det tror Schmidt 
Nilsson var en ökad effekt av försäljningen av dessa kapslar. Vidare menade han att de ville 
förmedla en känsla till kunden av hur produkterna upplevs. Han berättade senare att butiken idag 
inte använder sig av en speciell doft i butiken. Dock förklarar han vidare att de vanligtvis arbetar 
med en ständig ljudupplevelse för kunden i butiken. Ljudet finns där och hör till i en 
elektronikbutik där de idag arbetar med olika exponeringar för att framhäva produkternas ljud 
och därmed förmedla en känsla till kunden. Hultén (2008) menar att produkterna i en 
detaljhandelsbutik kan framhävs med hjälp av ett visst ljud eller någon speciell doft som gör att 
kunden kan koppla en emotionell känsla till varorna. Om vi ser till dessa exempel som OnOff 
använt sig av i butiken har det varit ett positivt resultat där det till exempel skett en ökad 
försäljning av kapslarna till kaffemaskinerna som exponerades. Ändå anser vi att OnOff kan 
arbeta mer med att få in olika upplevelser med hjälp av sinnena. Där är till exempel 
dammsugarna ett perfekt område att använda sig av en speciell doft. Idag säljer OnOff olika 
doftstavar som ett tillbehör till sina dammsugare vid gavlarna för bästa köp. Här skulle det vara 
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ett ypperligt tillfälle att kunden själv fick testa produkterna och samtidigt känna av en doft av låt 
säga, lavendel eller citron när de dammsuger inne i butiken. 
 
Hultén (2008) menar att en doft kan föra en viss känsla vidare under en längre tid och kopplas 
samman till olika händelser och upplevelser. Därför anser vi att OnOff skulle implementera 
dessa dofter i sin butik för att stärka dessa upplevelser samt att företaget skulle kunna 
differentieras gentemot sina konkurrenter. Schmidt Nilsson förklarar att butiken idag till vis mån 
arbetar med att göra produkterna tillängliga för kunden. Ändå menar han att det idag inte fanns 
någon möjlighet för att alla produkter skulle vara inkopplade. Varor som diskmaskiner, 
tvättmaskiner och spisar blir väldigt svårt att göra tillängliga för kunden. Dock berättar han 
vidare att de kan arbeta mer med detta då produkter som MP3, kamera och dammsugare idag inte 
är inkopplade i butiken. 
 
Det skulle vara möjligt att till exempel göra dammsugarna tillänliga för kunden då Schmidt 
Nilsson berättade att inte alla produkterna var inkopplade i butiken. Om detta implementerades 
skulle kundens känselsinne öka betydligt då de själva skulle kunna testa och utforska vilken 
dammsugare som ”suger bäst”. Kundens hörselsinne skulle även spela en viktig roll i 
köpprocessen då de skulle kunna jämföra och diskutera över olika dammsugare i sin specifika 
prisklass för att sedan se över vilken som låter högst eller minst. Detta är även något som vi 
anser skulle gynna kvinnorna i en elektronikbutik då Underhill (2006) påpekar att kvinnorna vill 
utforska och diskutera eventuella köp samt att elektronikbranschen är väldigt mansdominerande 
idag. Mannen anser vi också skulle tillfredställas eftersom han allt som oftast vill testa och 
använda sina händer för att utforska olika produkter. 
 
Schmidt Nilsson menar att OnOff idag använder sig av en bakgrundmusik i butiken som de 
anställda får välja fritt av. Vi anser att OnOff skulle kunna arbeta med enhetliga strategier för hur 
de skulle kunna implementera ett ljud i deras butiker. Ett exempel är det experimentet som vi 
gjorde i butiken där kunderna uppmärksammade produkterna och påverkades av ljudet ifrån 
hemmabiosystemet. Om OnOff använder sig av enhetliga strategier för att stimulera kundernas 
hörselsinne i sina butiker kan de som Hultén (2008) betonar skapa en trivsam miljö och lättare 
uppmana till impulsköp. Schmidt Nilsson förklarade att de anställda idag styr vilken musik som 
spelas i butiken. Detta medför mycket positivt som han själv nämnde där medarbetarna blev på 
bättre humör och hade ett bra bemötande emot kunden. Dock anser vi att det är viktigt att 
poängtera att kunderna lätt blir stressade av musik som har ett högt tempo. 
 
Han berättar vidare att de har denna fördelning eftersom han vill få de anställda på ett bättre 
humör där de ska vara pigga, påpassliga och glada vid kundbemötandet. Detta betonar han som 
en betydelsefull del där ett bra bemötande emot kunden är viktigt för att stärka relationen då 
kunden får en bra service. Underhill (2006) nämner att butiker har en speciell miljö där det krävs 
ett lugn för att kunderna ska trivas och känna sig tillfreds i sin shopping. Hultén (2008) förklarar 



 44 

vidare att speciella låtar kan påverka kundernas psykologiska och känslomässiga vibbar där de 
kan koppla samman vissa ljudslingor till någon speciell upplevelse. Om en spellista skulle 
skapats specifikt för OnOff anser vi att det skulle tillfredställa kunderna och påverka deras 
köpbeteende till något positivt i butiken. Det skulle kunna vara klassisk musik eller lugna låtar 
för att göra kunderna mer lyhörda, uppmärksammande och känslomässiga eftersom butiksmiljön 
inte skulle bli lika stressig som tidigare. Kunderna skulle även lättare kunna känna igen sig på 
OnOff då samma spellista skulle spelas enhetligt över alla butikerna. En ytterligare anledning 
utav ett speciellt låtval är att kunderna kan få med sig en viss känsla hem där de t.ex. skulle 
kunna lyssna på spellistan via Spotify. Därmed kan kunderna koppla samman olika sociala 
aktiviteter eller upplevelser till OnOff där de kan relatera kring övriga händelser i butiken. 

4.3 Observationerna i undersökningszonen 
 

Här nedan redovisar vi vårt resultat från våra observationer i löpande text. Därefter analyserar 
vi våra data och diskuterar för kundbeteendet i varje avsnitt. 

4.3.1 Spenderad tid i undersökningszonen 
 
Vid våra observationer studerade vi alla kunderna som besökte OnOff och tog tiden över hur 
länge kontrollgruppen befann sig i undersökningszonen jämfört med experimentgruppen. Utifrån 
vårt resultat fick vi fram att kunden befann sig betydligt längre i undersökningszonen efter vi 
hade implementerat doft och ljudsensorer (se avsnitt 4.4.1). En stor bidragande orsak till det 
anser vi är att teven flyttades helt ifrån utgången till ingången (se bilaga 2). Att kunderna 
stannade kvar längre i undersökningszonen kan komma att få en stor betydelse för försäljning på 
OnOff. Detta eftersom kunderna spenderat mer tid nära produkterna och intresserat sig för dessa 
där de skapat sig en uppfattning om produkterna. Behovet växer därför hos kunden och det kan 
senare leda till ett köp. Underhill (2006) skriver att butiksexponering har blivit allt viktigare för 
företag och med hjälp av rätt exponering kan de påverka sina kunder. Detta är något vi anser 
visas tydligt genom vårt experiment och våra observationer genom att kunderna stannade kvar 
längre när vi implementerat olika sinnesstimuli och ändrat på produktexponeringen. När vi 
observerade kontrollgruppen gick nästintill alla kunder rakt in i butiken utan att ens lägga märke 
till diverse annonser, kampanjer och budskap som exponerades i rummet. Alla kunderna som 
kom utifrån butiken möttes direkt av ett annonserbjudande där placeringen av teven gjorde det 
svårt för kunden att inte uppmärksamma produkten. 
 
Skillnaden mellan uppmärksammandet av produktexponeringen före och efter ändringen var 
väldigt stor (se avsnitt 4.4.3). Placeringen av teven vid ingången var en betydande faktor till att 
kunderna spenderade mer tid i undersökningszonen jämfört med tidigare placering. Att kunderna 
inte köpte produkterna kan bero på att teven och hemmabiosystemet inte var något som de flesta 
går ut och spontanköper. Dock fick kunderna ett medvetande om produkterna tack vare en bättre 
produktexponering i samspel med olika sinnestimuli och vi kunde tydligt se att butiksexponering 
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var en viktig roll för detaljhandlarna. Detta är speciellt för de företag som vill ligga i framkant 
och konkurrera starkt med de andra aktörerna på marknaden. Det här förtydligas genom Bitner 
(1992) då han skriver att produktexponering kan påverka kunden och detta med hjälp av att 
använda färger, dofter och ljussättning. Den betydande faktorn som gjorde till att kunderna i 
experimentgruppen stannade kvar betydligt längre i undersökningszonen än vad de i 
kontrollgruppen gjorde anser vi var främst pga. att vi flyttade teven och hemmabiosystemet till 
en plats där dem stod i centrum och där produkterna var det första kunden såg när de steg in i 
butiken. 
 
Beroende på hur vi genomför produktexponering och om det är på ett nyskapande sätt kan det få 
marknadsfördelar genom att företaget uppmärksammar fler kunder än vad konkurrenter lyckas 
med. Vi anser att dessa marknadsföringsstrategier är något allt fler företag ska ta till sig och 
arbeta mer med. Detta eftersom vi tydligt kan se utifrån våra experiment att en välplanerad 
produktexponering gör att kunderna intresserar sig mer och stannar upp för att undersöka 
produkten närmare och det kan sedan leda till en försäljning. Om inte har produkten iallafall 
fastnat i kundens medvetande vilket kan bidra till ett inköp. Solomon (2006) skriver att shopping 
har blivit ett nöje och en social aktivitet för oss. 
 
Att shopping har blivit ett socialt område anser vi att företag ska ta till vara på när det kommer 
till produktexponering. Detta för att få kunder att stanna längre vid deras produkter. Om det är ett 
kompisgäng kan de diskutera produkten och kanske hur företaget exponeringen den i butiken. 
Det kan senare sprida sig till allt fler och bilda ett nätverk vilket kan leda till att personer går till 
butiken för att kolla in det som hans/hennes vänner talade om. Detta eftersom personer i dagens 
samhälle allt mer söker upplevelser och nyheter. 
 
Att kunderna stannar kvar i undersökningszonen längre när man implementerar olika typer av 
doftstimuli är något som är positivt för företag och något vi anser fler bör använda sig av. Trots 
detta ledde de inte till några köp av produkterna vi exponerade i experimentzonen. Anledningen 
till detta tror vi är att en tv och ett hemmabiosystem är något som människor inte köper på 
impuls. Där vi främst anser att köp av framförallt tv är något som man planerar eftersom det är 
en dyr investering. En ytterligare anledning till att vårt experiment inte genererade något köp är 
att en TV är något som vi stöter på dagligen och kunden vill därför vara väldigt säker på att teven 
är en bra produkt och att den är enkel att använda. Vilket gör att kunden först samlar in 
information om produkten. Om vi hade genomfört ett liknande experiment men istället haft en 
Coca Cola som produkt tror vi att vi hade sätt en ökning i försäljning då en Coca Cola inte är 
någon större investering samt att de ger en kortvarig njutning och sinnesstimuli. Tack vare detta 
har vi kunnat se att sinnesstimuli kring en produkt ökar medvetandet hos kunden men inte 
försäljningen vilket skulle kunna förklaras att företag med hjälp av sinnesstimuli kanske inte kan 
sälja en produkt utan att vi istället bygger ett varumärke. 
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4.3.2 Känselsinnet påverkade kundbeteendet 
 

Efter att vi genomfört våra observationer i undersökningszonen fick vi fram ett resultat att män 
och kvinnors beteende i butiken skiljde sig åt. Detta visades tydligt då de männen i vår 
experimentgrupp gick fram till produkten och kände på den samt att de stod kvar längre och 
kollade och lyssnade på produkterna. Detta till skillnad mot hur kvinnorna agerade. Fler av 
männen gick även bakom och tittade hur produkterna var inkopplade samt studerade 
specifikationen på prislapparna. Detta beteende anser vi kommer utifrån att män är intresserade 
av att känna på produkten och se vad det är för material och på så sätt få en bild av hur bra 
kvalité de är på produkten. En annan anledning till varför männen agerade på detta vis när de 
kände på produkterna anser vi var att de ville visa sig kunniga och att de inte behöver någon 
hjälp för att förstå en produkt. Detta är något Underhill (2006) understryker då han nämner att 
män handlar liknande hur de kör bil vilket kan menas med att män sällan frågar om vägen till 
deras destination utan letar hellre själva vilket även visar sig när män shoppar. Att vissa män 
gick in och tittade bakom teven för att se hur den var inkopplad visade även på att de flesta män 
vill visa att de är händiga och inte behöver har någon till hjälp för att installera produkten. 
 
Under den 3-4 maj hade vi ett slumpmässigt urval ifrån vår experimentgrupp som besökte 
OnOff. Gruppen besökte butiken från måndag till tisdag med ett jämnt tidsintervall mellan 
klockan 13.30–16.00 över båda dagarna. Männen hade en mer utmärkande roll när det kom till 
att utforska annonsprodukterna. Fenko (2009) skriver att vi tar in information om vår omgivning 
via känselsinnet vilket förklarar varför männen var framme och kände på produkten och tittade 
på specifikationen. För en butik som OnOff där männen utgör den huvudsakliga kundgruppen 
vilket Underhill (2006) styrker då han skriver att elektronikbranschen är en mansdominerad 
bransch och där många män besöker butiken i ren nyfikenhet för ny teknologi är det extra viktigt 
att ta till vara på hur män agerar i butiker. Genom att göra produkterna mer lättillgängliga och 
med tydliga produktspecifikationer för kunderna i butiken underlättar att de kan gå fram och 
känna samt läsa sig till mer information om produkten. Med detta i åtanke är det viktigare för 
elektronikbutiker att använda sig av en strategisk tanke bakom hur de exponerar sina produkter 
då vi redan vet att majoriteten av besökarna är män. 
 
De använde sina händer mer än kvinnorna för att komma i kontakt med produkterna. Männen 
stod också längre fram vid produkten jämfört med vilken position kvinnorna hade i 
undersökningszonen. De stod även och pekade över specifikationen på prisskylten och en del av 
männen gick bakom produkten för att se över hur uttagen såg ut och vilka komponenter som 
fanns på varan. Solomon (2006) skriver att butiksytan blivit mer likt en teater där företag med 
hjälp av olika teman i butiken kan framhäva vissa produkter och få kunderna mer 
uppmärksamma på dessa produkter. Detta är något som vi anser att OnOff ska arbeta vidare med 
och då kanske titta speciellt vad det är för produkter som män attraheras av. Om OnOff hade 
gjort de flesta produkterna tillängliga i butiken skulle det möjliggjort för kunderna att gå fram 
och känna, utforska och diskutera över varorna. Hade det möjliggjorts anser vi att försäljningen 
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utav dessa produkter skulle öka eftersom kunden kan få en snabb inblick i hur den fungerar och 
som kanske höjer köpfrekvensen hos män då de klarar av att använda den och känner sig duktiga 
vilket leder till köp. Men även att genom skapa en bra känselupplevelse för kunden kan företaget 
lyckas differentiera sig och uttrycka sin identitet på ett tydligare sätt för kunden då interaktionen 
mellan kunden och företaget ökar. De flesta män som stannade upp för att senare använda sitt 
känselsinne gjorde det när ljudsekvenserna i filmen Avatar var på en hög volymnivå. Här ser vi 
ett resultat utav att kunderna hade blivit påverkade utifrån att deras hörselsinne hade stimulerats i 
undersökningszonen. 
 
Hultén (2008) skriver att marknadsföring med hjälp av individens sinnen medför att kunden 
lättare uppmärksammar annonsen för att sedan kunna utforska varan närmare. Även detta är 
något OnOff ska arbeta vidare med i sina reklamblad men att de även tillägger att de kan komma 
in och testa och se hur den fungerar innan de köper produkten. Detta är något vi anser hade 
lockat mer kunder till butiken, dock fler män som hade sett möjligheten att kolla in den nya 
tekniken som finns på marknaden men att även testa på den och se hur den fungerar. Detta 
beteende anser vi kan utvecklas till ett habegär hos kunden då kunderna fått testa produkten och 
veta att de klarar av den. För OnOff gäller de att göra sina produkter mer tillgängliga för att 
kunderna ska kunna testa dem på ett enkelt sätt eftersom de är så män agerar i butik och att de 
kan göra de i fred utan att behöva be om hjälp. Detta skulle leda till en större interaktion mellan 
OnOff och deras kunder samt att kunderna känner en större delaktighet i köpet. 

4.3.3 Doftsinnet påverkade kundbeteendet 
 
En ytterligare aspekt över skillnaden i kundbeteendet mellan könen var att kvinnorna använde 
sig mer utav sitt luktsinne jämfört med männen. Kvinnorna som kom in i butiken och rörde sig 
emot säljstationerna uppmärksammade vaniljdoften mer påtagligt än vad männen uppfattade 
doften. Flera kvinnliga kunder inne i butiken hade uppmärksammat vaniljdoften då de mer 
påtagligt kommenterade lukten i undersökningszonen. Att vi såg att skillnad i hur kvinnor och 
män agerade i butiken framgick ganska tydligt. Vi såg att männen var mer framme och kände på 
produkterna medans kvinnorna istället påverkades av vaniljdoften som vi hade implementerat i 
undersökningszonen. Detta uppmärksammade vi tydligt då flertalet av de kvinnor som gick in i 
butiken kommenterade doften. Att kvinnorna uppmärksammar doften oftare än vad männen är 
pga. att kvinnorna blir mer känsliga för dofter än vad män blir. Att kvinnor är mer känsliga för 
dofter än män kan vara viktigt i produktexponering vid produkter som har kvinnor som sin 
målgrupp. Denna kundgrupp är väldigt shoppingbenägen och där kan en tydlig och klar 
produktexponering bidra till att fler kvinnor uppmärksammar produkterna i butiken. Kvinnornas 
känslor för dofter anser vi matchar en implementering av sinnesmarknadsföring väl. Med tanke 
på att elektronikbranschen är väldigt mansdominerande skulle detaljhandlarna kunna få fler 
kvinnor till butikerna med hjälp av sinnesmarknadsföring då de kan vistas och påverkas av olika 
upplevelser i butiken som senare kan leda till köp. I en butik likt OnOff skulle de kunna tillsätta 
en doft av klementin/vanilj vilket hade stimulerat doftsinnet hos kvinnorna och väcka minnen till 
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liv och därigenom leda till ett köp. Även här spelar det in att shopping har blivit en social 
aktivitet vilket gör det ännu viktigare för företag att se till att deras kunder blir tillfredsställda och 
får en upplevelse i butiken. 
 
Det var även en skillnad över de par som gick in och ut ifrån butiken. Vid flera tillfällen var det 
kvinnan som uppfattade doften i undersökningszonen och stannade upp för att ta åt sig de nya 
intrycken. Mannen travade förbi in till butiken men vände sig sedan om för att se vart hans 
hustru befann sig. Det var ett exempel över skillnaden mellan könen över kundbeteendet när 
doftsensorerna var implementerade i undersökningszonen. Ett annat exempel var ett par som vi 
observerade när de kom ut ifrån butiken. Mannen gick nästintill omedvetet ut ifrån 
experimentzonen medans kvinnan stannade upp och stod kvar i området. Hon stannade upp och 
sniffade i zonen över den uppmärksammade doften och undrade var det var för lukt. 
 
Vi kunde även uppfatta en grupp som av ren nyfikenhet uppmärksammade doftvärmeljusen. 
Dessa kunder var en yngre målgrupp blandad mellan könen som stod inne i butiken och tittade in 
genom glasfönstret bakom vår produktexponering. Vi observerade att de diskuterade med 
varandra och pekade emot doftvärmeljusen som vi hade placerat bakom teven. Vid våra 
observationer av experimentgruppen var det denna grupp av kunder som stannade kvar under en 
längre tid i undersökningszonen efter deras besök i butiken. De stod framför teven och tittade 
nyfiket utöver produkterna och diskuterade med varandra. Vid flera av dessa exempel var det 
kommentarer likt: 
 

”Känner du att det luktar vanilj? Vad är det som luktar? Vad gott det luktar här!” 
 
Ett annat tillfälle var när kvinnor passerade butiken utanför skjutdörrarna till 
undersökningszonen (se bilaga 2). När dörren var öppnad doftade det vanilj ut emot gatan. Vi 
kunde tydligt se en skillnad mellan könen då fler kvinnor slängde en blick emot entrédörren eller 
saktade ner i sitt höga tempo utanför butiken. Detta jämfört med männen som traskade förbi utan 
någon som helst uppmärksamhet av butiken. Dock besökte dessa kvinnor inte butiken men de 
uppfattade ändå omedvetet aromerna ifrån vaniljdoften som kom ut ifrån OnOff butiken. Hultén 
(2008) skriver att vårt luktsinne kan skilja på omkring 10 000 olika dofter vilket är till stor hjälp 
för företag när de ska använda dofter i sin marknadsföring. Detta beroende på vilken typ av 
sinnesstämning som företaget vill skapa kring en produkt men även vilken doft som 
detaljhandlaren tror ska kunna återspela produkten. Detta gör att vi kan välja bland alla möjliga 
dofter för att skapa rätt sinnesstämning när kunden närmar sig produkten där syftet är att det ska 
fastna i deras medvetande. Det händer inte heller mycket på doftens väg från näsa till hjärna 
vilket gör att vi inte behöver ha en massa olika kemiska dofter utan företag kan ha väldigt klara 
och naturliga dofter vilket även det skapar en fräsch och naturlig feeling till produkten. Även 
detta kan skapa en känsla hos kunden som leder till ett köp. 
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Att implementera en doft kring en produkt vid produktexponering kan som Hultén (2008) skriver 
användas på flera olika sätt. Att använda doften för kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter för att 
locka till köp är ett alternativ. Att använda sig utav detta kan leda till en marknadsfördel då 
företaget inom olika tidsrum promotar olika produkter och då använder sig av olika dofter 
beroende på vilken produkt de valt att promota. Detta kan ge en positiv upplevelse för kunden då 
dofterna förändras kontinuerligt i butiken vilket kan leda till att kunden återkommer. Att göra 
detta kring produkter där kvinnor är målgruppen tror vi skulle öka de kvinnliga besökarna i en 
butik som OnOff som huvudsakligen har en manlig målgrupp. 
 
Hultén (2008) skriver att produktexponering med hjälp av individens sinnen medför att kunderna 
lättare uppmärksammar produkten för att senare undersöka produkten närmare. Detta är något vi 
såg tydligt i våra observationer då kvinnor stannade upp utanför butiken. Där vissa även steg in i 
undersökningszonen och detta visar på att vi genom en produktexponering där ett eller flera 
sinnen stimuleras gör att kunden blir mer uppmärksam på själva produkten och kanske leder till 
att de tar reda på ytterligare information som senare leder till ett köp. Och det är tack vare detta 
vi anser att företag vid produkter som främst riktar sig mot kvinnor ska använda sig utav 
doftstimuli eftersom vi tydligt såg att detta var något som kvinnor reagerade på och gjorde dem 
uppmärksammade av produkten. 

4.3.4 Hörselsinnet påverkar kundbeteendet 
 
Utifrån vår sammanställning från våra observationer kan vi se kunderna i kontrollgruppen inte 
blev uppmärksammade av ljudet i undersökningszonen. Detta kundbeteende kan bero på flera 
olika orsaker. En betydande anledning som vi tror var placeringen av teven och 
hemmabiosystemet då vi genomförde observationen av kontrollgruppen. Vid observationerna av 
kontrollgruppen var teven och hemmabiosystemet placerade långt ifrån ingången som gjorde att 
kunderna missade produkterna eller helt enkelt inte bemödade sig att närma sig produkterna (se 
bilaga 3). I våra observationer av kontrollgruppen var teven och hemmabiosystemet placerade 
långt från ingången och där kunde vi uppleva en mängd olika ljudvågor vilket kan förklaras till 
varför ingen ur vår kontrollgrupp uppmärksammade ljudet från teven och hemmabiosystemet. 
Placeringen av produkterna gjorde att ljudet från högtalarna stördes av ljudet utanför butiken och 
även av det brummande ljudet ifrån fläkten vid entrédörren. Vi anser att detta var en anledning 
till att kunderna inte uppfattade ljudet från produkterna och att de inte heller uppmärksammade 
produkterna. Ljudet ifrån högtalarna var också på en lägre volym under våra observationer av 
kontrollgruppen vilket vi anser var en bidragande orsak till resultatet. Fenko (2009) skriver att 
hörselsinnet naturligtvis har stor betydelse vid köp av produkter där ljud är ett viktigt inslag 
vilket en TV och ett hemmabiosystem verkligen är. 
 
Att produkterna stod långt från ingången resulterade i att ljudet inte hördes ut ur butiken och 
ljudet uppmärksammade inte kunderna. Ljudet var också på en låg volym vilket gjorde att det 
upplevdes mer som ett bakgrundsljud när kunden steg in i undersökningszonen.  
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Hemmabiosystemets placering med sin låga volym gjorde att det inte fick någon effekt där 
kunderna inte reagerade på ljudet och där de heller inte blev intresserade av produkten. Dessa 
aspekter anser vi var en betydande anledning till varför inga av de kunderna i kontrollgruppen 
reagerade på ljudet. Detta var naturligtvis något som fångade vår uppmärksamhet och fick oss att 
tänka till ytterligare på hur vi skulle genomföra vårt experiment. 
 
Om vi ser till våra observationer av experimentgruppen ändrade vi placeringen av teven och 
hemmabiosystemet från den högra delen av undersökningszonen till den vänstra (se bilaga 3). Vi 
placerade produkterna närmare ingången för att kunden skulle få en snabb och stark 
ljudupplevelse direkt vid besöket i butiken. Alpert (2005) skriver att kundens humör i butiken är 
viktigt för att öka tillfredställelsen för konsumenten. Detta anser vi är något som OnOff ska ta till 
vara på då kunden i en elektronikbutik inte vill känna sig stressad. De ska istället känna sig lugna 
och bekväma då kunderna kanske ska investera i en TV vilket är en stor investering och något 
som de kommer använda dagligen och under en längre tid. Om företaget då implementerar 
ljud/musik med en lugnande effekt på kunderna kan de känna sig lugna och hemtama i 
butiksmiljön. Där kan de avslappnat kan gå runt och kolla in de olika produkterna samt testa 
dem. Om vi använder ljud där kunden påverkas gör det till att kunden trivs och där de oftast 
stannar kvar under en tid i butiken vilket kan leda till impulsköp. Om kunden ska köpa ett 
hemmabiosystem, stereo eller liknande kan samma musik i butiken spelas även på dessa 
produkter vilket skapar ett helhetsintryck och gör att kunden inte känner att han kommit fel. 
Detta kan även göra att kunden kan uppleva samma känsla i hela butiken vilket kan skapa ett 
förtroende för butiken och hos kunden. 
 
När vi senare genomförde våra observationer av experimentgruppen visade det sig att kunderna 
tack vare hur vi placerat produkten snabbare uppmärksammade ljudet av hemmabiosystemet (se 
avsnitt 4.4.3). Att vi hade höjt volymen av hemmabiosystemet var också en bidragande orsak till 
att kunderna stannade upp under en längre tid i undersökningszonen. För att vi skulle leverera en 
optimal ljudupplevelse valde vi att visa Avatar eftersom den filmen hade storslagna ljudeffekter 
vilket passade oss bra då vi ville framhäva hela prestandan av Sonys hemmabiosystem. Vi kunde 
vid flera exempel höra kunder som hade kommentarer likt: 
 

”Vilket bra ljud! Hör du vilket bra surroundljud det är ifrån högtalarna!?” 
 
Det vi kan se utifrån våra observationer är att ljudet påverkade kunderna mycket då det gällde 
uppmärksamheten av produkterna. Tack vare att vi ändrade placering av produkterna blev ljudet 
mer centralt i undersökningszonen vilket vi anser var en stor anledning till att det blev en stor 
effekt av kundens ljudupplevelse. Att vi använde filmen Avatar anser vi också var en betydande 
effekt utav vårt resultat då nästan hälften av alla kunderna i experimentgruppen stannade upp och 
reflekterade över ljudet. 
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Att använda ljud kan öka uppmärksamheten för själva produkten där företagen vid 
produktexponering av en produkt skulle kunna använda en speciell jingel. Detta om produkten är 
reklamfilmer på TV vilket skulle göra att folk snabbt kopplar och känner igen produkten och 
närmar sig denna för att sedan kolla närmare på den och få reda på ytterligare information om 
produkten. Hultén (2008) skriver att musik påverkar vårt beteende, vår attityd och våra känslor. 
Att ha rätt musik kring en produkt kan skilja mellan köp eller inget köp. Likt en doft kan företag 
med hjälp av ljud kring produkten skapa den sinnesstämning som de vill att produkten ska 
förmedla och detta påverkar även hur kunden uppfattar produkten i butiken. Eftersom de blivit 
allt viktigare att marknadsföra sig mot individens sinne anser vi användandet av musik/jinglar 
kan vara knepet att urskilja sig från konkurrenterna.  Vi anser detta pga. att musik lätt fastnar i 
kunders medvetande och där fler kunder skulle uppmärksamma produkter där ljudet kanske inte 
är ett framstående inslag. En ytterligare viktig aspekt för OnOff att ta till sig är att allt brusljud 
runtomkring i butiken. Underhill (2006) nämner att detta är ett störande moment hos kunden 
vilket kan förekomma i butiken där kunden försöker att koncentrera sig över en viss produkt. I 
detta tillfälle är det viktigt att kunden inte känner sig störd eller stressad av någon 
omgivningsfaktor. 

4.4 Resultatet ifrån undersökningen 
 
Här nedan presenterar vi vårt resultat utifrån våra uträkningar framtagna via Excel. Vi använde 
oss av ett z-test för att få fram ett resultat utifrån de hypoteser som vi formulerade i vårt 
teorikapitel. Hypotes 3 är inget vi kommer att redovisa eftersom det inte gav oss ett mätbart 
resultat då signifikansen var för låg. 

4.4.1 Spenderad tid i experimentzonen 
 
Hypotes 0; Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden inte att stanna kvar 
längre i experimentzonen 
 
Hypotes 1; Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden att stanna kvar 
längre i experimentzonen 
 
Här presenterar vi resultatet av variansen för kontrollgruppen och experimentgruppen. Detta för 
att få fram spridningen av spenderad tid i undersökningszonen över de observationer som vi 
utförde. Vi ville också se vad medelvärdet var över spenderad tid i undersökningszonen om vi 
gjorde experimentet oändligt antal gånger och därför använde vi oss utav variansen. 
 
Variansen i kontrollgruppen: 
 

 
= 6 sekunder 
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Variansen i experimentgruppen: 

 
= 1030 sekunder 
 

Här nedan redovisar vi resultatet av vårt z-test. Vi använde oss av denna uträkning för att få fram 
stickprovsresultatet av medeltiden över spenderad tid i undersökningszonen. Detta för att se om 
det var någon skillnad i spenderad tid över kontrollgruppen och experimentgruppen. 

 
= 4,45 
 
 

 
Z-testet visar ett signifikansvärde på 4,45. Vid signifikansnivån på 5 % var z större än det 
kritiska z-värdet på 1,64 vilket gjorde att vi kunde förkasta vår nollhypotes. 

4.4.2 Användandet av känselsinnet i experimentzonen 
 
Hypotes 0; Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden inte att utforska 
produkterna mer med hjälp av sitt känselsinne 
 
Hypotes 2; Vid implementeringen av doft- och ljudsensorer kommer kunden att utforska 
produkterna mer med hjälp av sitt känselsinne 
 
Här nedan redovisar vi resultatet av vårt z-test. Vi använde oss av denna uträkning för att få fram 
stickprovsresultatet över användandet av känselsinnet i undersökningszonen. Detta för att se om 
det var någon skillnad över användandet av känselsinnet mellan kontrollgruppen och 
experimentgruppen. P-värdet räknades fram eftersom vi ville veta ett mer exakt värde än det 
värde som vi observerade. Vi tog även fram P-värdet för att vi ville se styrkan i en förkastning av 
nollhypotesen vid hypotesprövningen. 

 
 
= 4 
 
 
= 0,045 
 

 
Z-testet visar ett signifikansvärde på 4. Vid signifikansnivån på 5 % var z större än det kritiska z-
värdet på 1,64 vilket gjorde att vi kunde förkasta vår nollhypotes. 
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4.4.3 Uppmärksammandet av produkterna 
 
Hypotes 0; Vid Implementeringen av doft- och ljudsensorerna kommer kunden inte att 
uppmärksamma teven och hemmabiosystemet snabbare än vanligtvis 
 
Hypotes 4; Implementeringen av doft- och ljudsensorerna bidrar till att kunden snabbare 
uppmärksammar teven och hemmabiosystemet 
 
Här nedan redovisar vi resultatet av vårt z-test. Vi använde oss av denna uträkning för att få fram 
stickprovsresultatet över uppmärksamheten av produkterna i undersökningszonen. Detta för att 
se om kunderna i experimentgruppen snabbare uppmärksammade teven och hemmabiosystemet. 

 

= 9,40 

 

= 0,265 

 
Z-testet visar ett signifikansvärde på 9,40. Vid signifikansnivån på 5 % var z större än det 
kritiska z-värdet på 1,64 vilket gjorde att vi kunde förkasta vår nollhypotes. 
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5 Slutsats 
 

Här nedan skriver vi om de slutsatser vi har kommit fram till. Vi redogör om varför vi valde att 
skriva om sinnesmarknadsföring, varför OnOff ska använda sig av denna 
marknadsföringsstrategi samt vilka effekter vårt experiment gav på kundbeteendet. 

5.1 Sammanfattning 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att fördjupa oss och få förståelse för hur kundbeteende 
påverkas av sinnesmarknadsföring i en elektronikbutik och där vi i första hand bestämde oss för 
att titta på lukt, syn, känsel och hörselsinnet. För att få svar på detta samt vår forskningsfråga 
valde vi att genomföra ett experiment med tillhörande observationer. Anledningen till varför vi 
valde att skriva om sinnesmarknadsföring var att det är ett nytt ämne och något som väckte 
intresse hos oss båda. Att det var ett relativt nytt ämne gjorde att det inte fanns mycket 
information bakom området vilket även det var en sporre att ta reda och se med egna ögon vilken 
effekt implementering av sinnesstimuli fick på kundernas beteende i butiken. När vi började med 
denna uppsats var vårt mål att se vilken effekt de skulle få på försäljningen. Efter ett tag insåg vi 
dock att det skulle bli svårt att mäta effekten av försäljningen eftersom det var en dyr produkt vi 
använde i vår exponering. Vi hade även planer på att exponera samma produkter väl inne i 
butiken för att kunderna skulle få budskapet av produkterna i undersökningszonen och för att 
sedan stöta på det igen inne i butiken. Även om kunden inte skulle köpa teven eller 
hemmabiosystemet i den stunden skulle budskapet ändå nå dem en tredje gång då de lämnade 
butiken vilket hade gjort att budskapet fastnat i kundens medvetande. 
 
Vi valde att lägga om vår strategi och fokuserade istället mer på att se om kunden 
uppmärksammade produkten med hjälp av implementering av sinnesstimuli. Utifrån vårt 
experiment och våra observationer såg vi att implementering av sinnesstimuli vid 
produktexponering gjorde att kunderna blev mer uppmärksam på produkten och kunde se den på 
ett annat sätt. Detta framgick tydligt i våra observationer (se avsnitt 4.4.3) av de kunder som 
passerade experimentzonen stannade upp i zonen och tittade närmare på produkten. Utifrån detta 
beteende här har vi sett att kunderna i dagens samhälle påverkas av sinnesstimuli vid 
produktexponering där det kan stärka deras känsla till produkten och företaget. Innan vi gjorde 
vårt experiment hade vi endast litteratur att utgå ifrån men inga direkta praktiska fall att titta på 
och därför ville vi se om det fungerade i verkligheten. Utifrån vårt experiment har vi kommit 
fram till att implementering av sinnesstimuli vid produktexponering är något som gör kunderna 
mer uppmärksamma på produkten som exponeras. Tack vare att kunden uppmärksammar 
produkten på ett annorlunda sätt än vanligt gör det att produkten fastnar starkare i kundens 
medvetande och är något som kan återkomma då liknande sinnesstimuli upplevs på andra platser. 
Det framgick även att kvinnor och män agerade på olika sätt och uppmärksammade olika saker 
när de befann sig i en butik. Det tydliga som vi observerade var att män gick fram och kände på 
produkterna och såg över hur teven kopplas in. Om vi ser till kvinnorna reagerade de starkare på 
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vaniljdoften och stod istället och studerade produkterna på håll utan att närma sig produkterna. 
Utifrån hur män och kvinnor agerade i undersökningszonen anser vi att det tydligt går att urskilja 
ett specifikt kundbeteende när olika sinnestimuli används vid produktexponering. Denna metod 
är något som fungerar och som påverkar kunderna på olika sätt. 

5.2 Råd och tips 
 
Utifrån det vi sett i våra observationer är det klart att produktexponering hjälper olika 
sinnestimuli till att öka uppmärksamheten för produkten ifråga samt att kunderna blir mer 
intresserade av varorna. Även de kunder som kanske inte skulle titta närmare på en produkt kan 
tack vare en väl utformad produktexponering intressera sig för en produkt de vanligtvis inte 
skulle uppmärksammat. Vi anser att denna strategi är något som OnOff ska satsa på att arbeta 
med då vi såg att fler kunder uppmärksammade teven och hemmabiosystemet utifrån vårt 
experiment. För att göra butiken mer attraktiv för män anser vi att OnOff behöver göra sina 
produkter i butiken mer tillgängliga. Att kunden ska få möjligheten att testa produkterna i 
butiken innan köp anser vi vara en avgörande faktor för kunden för att kunna känna sig riktigt 
säker vid sitt inköp. Vi tror även att möjligheten att känna på produkten och testa den kan 
medföra att impulsköpen ökar då kunder ofta handlar med sitt känselsinne. Detta kan leda till att 
ett plötsligt habegär kan skapas hos kunden som leder till ett köp. En annan påverkningsfaktor är 
att det skapar en interaktion mellan kunden och företaget. Via att kunden har möjlighet att känna 
på produkten involveras även de andra sinnena genom att individen använder synen när 
produkten utforskas. 
 
Hörselsinnet kan även det komma in i bilden då kunden startar produkten där han/hon sedan kan 
jämföra produkterna för att se vilken som låter mer eller mindre. På OnOff i Kalmar kan kunden 
idag gå fram och känna på de flesta produkterna men att testa dem går inte. Anledning till detta 
är stöldrisken samt att OnOff arbetar att de vill sälja visningsexemplaret som det sista 
exemplaret. Dock anser vi att detta är något som leverantörerna skulle kunna lösa och erbjuda 
OnOff ett demoexemplar av produkterna som endast är till för att visas i butiken. Vi menar alltså 
att båda parter tjänar på detta tillvägagångssätt då känselsinnet är viktigt att involvera i kundens 
köpprocess. Utifrån vad vi kommit fram till med hjälp av våra observationer hade detta gjort 
butiken mer attraktiv för män då de gärna går fram och känner och tittar närmare på produkten 
för att se hur den fungerar. Vi anser att en större tillgänglighet av produkterna för kunderna hade 
ökat försäljning på OnOff då företagets huvudsakliga målgrupp är män. 
 
Vid våra observationer såg vi att det var få kvinnor jämfört med antalet män som gick in i 
butiken. Att locka in kvinnor till butiken är även något som OnOff ska arbeta med då kvinnor är 
en stark köpgrupp som spontanköper mer än vad män gör. Utifrån våra observationer framgick 
det att kvinnorna reagerade starkast på vaniljdoften. Utifrån det anser vi att OnOff genom att 
implementera dofter vid olika produkter där dofter av till exempel rosor skulle kunna finns kring 
en rosa dator för att skapa en känsla kring produkten. En ytterligare aspekt för att implementera 
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dofter i butiken är att kvinnorna genom olika dofter kan slappna av och känna sig bekväma i en 
annars mansdominerad butik. Om de då känner sig bekväma i butiken stannar kunderna längre 
och det kan i sin tur generera till fler köp. För att skapa en variation i butiken kan företaget 
använda sig av olika dofter i olika zoner av butiken beroende på vilken känsla företaget vill 
skapa kring en speciell produkt. Enligt oss hade flertalet dofter i butiken på olika ställen kunnat 
öka sinnestimulansen hos kunden då dofter kan väcka minnen till liv. Om kunden utsätts för flera 
dofter väcks även fler minnen till liv där detta kan leda till köp. 

5.3 Framtida forskning 
 
Vi ser en framtida forskning inom sinnesmarknadsföring i den experimentzon som vi valde att 
undersöka. I och med att kunderna spenderade en längre tid i entrén (se 4.4.1) än tidigare kunde 
övergångszonen (se 2.2.1) minimeras väl inne i butiken. Kunderna kunde varva ner och känna 
sig tillfreds redan inne i entrén vilket vi anser skulle medföra fler avslut för butiken. Utav denna 
konsekvens ser vi en möjlighet av utveckla vår observation av kunderna och se om det kan leda 
till andra positiva resultat väl inne i butiken. 
 
Som exempel skulle kanske kunderna lättare få upp ögonen för kundkorgarna på högersidan av 
butiken. De kunderna som stannade upp under en längre tid i entrén kanske även skulle spendera 
en längre tid väl inne i butiken. Dessa kunder kanske även skulle göra fler impulsköp än andra 
shoppare inne i butiken. Produkter som till exempel Aroma USB kunde skickats med som 
gratisartiklar vid diverse köp för kunden. Denna doft på dessa usb minnen kunde också vara 
strategiskt framställt för den specifika vaniljlukten som doftade konstant i entréområdet. Här 
skulle kunden kunna uppleva den specifika doften för OnOff väl i hemmet, släktingen eller hos 
svärmor då usb minnet sattes in i datorn och började dofta vanilj, precis som i experimentzonen. 
Ja, det finns flera områden att se över om hur butiken skulle kunna utveckla sin butiksexponering 
och fånga kundernas intresse med hjälp av de fem olika sinnena. Synsinnet är intressant och 
måste framhävas av tydliga skyltar och exponering. Dock ser vi en möjlighet att framhäva de 
andra sinnena även inne i butiken i flera olika områden för att stärka kundernas upplevelse samt 
ge ett ökat resultat och avslut för butiken.  
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Bilaga 1 
 
              
  Man     
    
  Kvinna     
    
  Klockslag     
    
  Tid i experimentzonen     
    

  

Kunden stannar i 
experimentzonen Ja   Nej     

    
  Kunden känner på produkten Ja   Nej     
    
  Kunden närmar sig produkten Ja   Nej     
    
  Köper produkten Ja   Nej     
    
  Kunden diskuterar över doften Ja   Nej     
    
  Kunden diskuterar över hörseln Ja   Nej     
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Bilaga 2 
 
Intervju – Glenn Schmidt Nilsson 
 
Barkgrundsfakta - OnOff i Kalmar 
 
När byggdes den nya butiken? 
 
Varför flyttades butiken? 
 
Hur många anställda har ni idag (vilka olika positioner)?  
 
Vilken är er målgrupp?  
 
Vilka är era konkurrenter? 
 
Vilka av konkurrenterna utgör det största hotet? 
 
Hur har försäljningen sett ut under lågkonjunkturen?  
 
Har ni sett en märkbar effekt av försäljningen (hur, varför)? 
 
Produktexponering och kundbeteende 
 
Väljer ni att exponera produkter utifrån vilken målgrupp varan riktar sig till? 
 
Förklarar skyltarna för kunderna. Spec. och faktaskyltar. Ordlista, bra, bättre bäst. 

Hur arbetar ni med produktexponering idag? 
 
Hur ser den strategiska produktexponeringen ut? 
 
Hur väl implementerar ni produkterna utifrån den strategiska exponeringen? 

 
Arbetar butikerna fritt med exponeringen? 

 
Hur uppfattar ni kundens rörelsemönster i butiken (genomsnittligkund)? 
 
Sinnesstimulering 
 
Hur erbjuder ni en upplevelse för kunden i butiken? 
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Har ni någon efterföljande tanke bakom att exponera en produkt (förutom att demonstrera 
produkten)? 
 
Hur arbetar ni med bakgrundsmusiken i butiken? 
 
Hur arbetar ni med dofter i er butik (vid exponering med hjälp av dofter)? 
 
Hur ser möjligheten ut för kunden att testa produkterna i butiken? 
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Bilaga 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observation av kontrollgruppen 
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Observation av experimentgruppen 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linné-
universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 
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