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Förord 
 

Under de här tre åren har marknadsföring, och då speciellt sinnesmarknadsföring, 

kommit att bli det som intresserat oss mest. Vi har därför genomfört ett unikt 

experiment som har inneburit många timmars observationer och har resulterat i den här 

uppsatsen. Vi hoppas att ni tycker att det är lika intressant och spännande att läsa den 

som vi har tyckt att det varit att göra den. 

Det finns några speciella människor som har ställt upp lite extra och bidragit med 

engagemang och positiv energi. De är; Niklas Åkerman, Christine Tidåsen samt vår 

opponentgrupp. Vi vill även tacka Marie Bäckwall, CRM på IKEA, som gjort det 

möjligt. 

 

”No serious student of marketing ignores the behavioral sciences” 

(O’shaughnessy 1992 s. 3) 

Kalmar den 24 maj 2012 

 

 

 

 

       ________________          __________________ 

Sofi Peters  Katrin Bjälkenfalk 
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SAMMANFATTNING 

 

Titel:  Stimulerad & observerad: en studie kring sensorisk stimuli 

och dess påverkan 

Författare:   Katrin Bjälkenfalk och Sofi Peters 

Handledare:  Niklas Åkerman  

Examinator:  Christine Tidåsen 

Kurs:  Kandidatuppsats 15hp i Företagsekonomi, inriktning 

Marknadsföring. Marknadsföringsprogrammet, 

Linnéuniversitetet, Vårterminen 2012 

Problemformulering:  Hur påverkas kundens beteende av visuell samt auditiv 

stimuli? 

Syfte:  Uppsatsen ämnar åskådliggöra hur små förändringar i form 

av visuell och auditiv stimuli påverkar kundbeteendet i 

butiksmiljön. Uppsatsen ska även åskådliggöra hur olika 

stimuli interagerar med varandra och vad det får för effekter. 

Metod:  Uppsatsen utgick från ett kvantitativt angreppssätt. Den har 

även en deduktiv metod med induktiva inslag. Metodvalet 

baserades på att uppsatsen ämnade testa teorier genom att 

ställa upp hypoteser som sedan undersöktes i verklig miljö. 

Sammanlagt genomfördes totalt 5732 observationer i ett 

experiment på IKEA. 

Slutsatser:  Visuell stimuli genererar en respons i form av ökat närmande 

men inte ökad uppmärksamhet. En interaktion mellan auditiv 

och visuell stimuli skapar en ökad uppmärksamhet hos 

kunderna men inte ökat närmande. 

Nyckelord:  Butiksmiljö, auditiv stimuli, visuell stimuli, interaktion, 

respons, närmande, uppmärksamhet. 
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1 INLEDNING 
Det första kapitlet inleds med att beskriva bakgrunden till sinnesmarknadsföring. En 

diskussion förs kring problemen inom området, vilket mynnar ut i en problemdefinition 

samt forskningsfråga. Slutligen förklaras uppsatsens syfte. 

1.1 BAKGRUND 
Krishna (2011) förklarar att lågprismarknadens tid är förbi. Förr hade människor ett 

behov av att handla för överlevnad vilket var på 1940-60 talet då konsumenterna var 

fattigare och mer priskänsliga. Kunden ansågs rationell och krävde fullständig samt 

relevant information innan ett köp slutfördes (Ekström 2010). Marknadsföringen 

präglades därför av rationella argument som påvisade fördelarna med produkterna 

(Söderlund 2003). Idag lever vi istället i ett välfärdssamhälle där de grundläggande 

behoven redan är uppfyllda (Darmer & Sundbo 2008; Schmitt & Simonsson 1997). 

Kunderna är mer krävande än förr vilket har ställt större krav på företagen för att kunna 

skapa tillfredsställelse (Hultén et al. 2011). De utsätts för så mycket marknadsföring att 

det blir ett konstant ”brus” som gör det omöjligt för dem att komma ihåg budskapen 

(Lindstrom 2005). Bruset har medfört att kunderna medvetet undviker kommersiella 

budskap och har byggt upp en förmåga att filtrera bort reklam. Det har i sin tur lett till 

att företag har svårt att nå ut med sina budskap (Krishna 2011). 

Företag bör därför sträva efter att beröra kunder emotionellt och omedvetet enligt Ørnbo 

et al. (2005) och Zaltman (2003). Dagens postmodernistiska marknadsföring har ett 

stort fokus på de emotionella värdena enligt Axelsson & Agndal (2012), och genom att 

ha ett sådant fokus menar Hultén et al. (2011) att företag kan nå kundens hjärna och 

hjärta. Ett sätt att uppnå det som nämnts förklarar Krishna (2011), Hultén et al. (2011) 

och Söderlund (2003) är genom att tilltala kundens fem sinnen; smak, lukt, syn, hörsel 

och känsel. Synsinnet är det skarpaste och mest kraftfulla sinnet människan har och 

synen ger oss möjligheter att uppmärksamma, se skillnader och förändringar i vår 

omgivning (Hultén et al. 2011). Så mycket som fyra av fem beslut baseras på det som 

skådats med ögonen. Lindgren & Nordström (2009) uttrycker det som att världen idag 

är visuell och består av en visuell kultur. Även det auditiva sinnet hjälper människan att 

tolka världen då ljud förser oss med information om vad som sker i omgivningen 

(Hultén et al 2011). Enligt Lilliestam (2009) fungerar musiken som en slags symbol i 

vardagen som människan använder sig av för att förstå omgivningen. Musiken har 
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enligt Krishna (2011) och Ball (2010) en förmåga att påverka oss genom att trigga 

emotionella känslor och humör samt väcka minnen. Ljud i form av musik kan även 

skapa olika sinnesstämningar och vi kan då uppleva känslor som glädje, ledsamhet, 

stress eller lugn (Hultén et al. 2011). Luktsinnet kan på ett liknande sätt frambringa 

djupa emotioner då en doft kan få oss att minnas och tänka tillbaka på tidigare 

upplevelser eller minnen. Det taktila sinnet kan förse oss med ytterligare information 

som att tröjan är mjuk och kniven är vass, när människan inte har möjlighet att se eller 

höra kan känseln förse oss med viktig information istället. Alla de fyra sinnena är med 

och förstärker vad vi kan känna med munnen, smaksinnet, som även är ett av de mest 

individuella sinnena. 

Att kunder vill bli berörda via stimuli diskuterade Tauber (1972) tidigt då han beskrev 

människor med ett uttalat behov av att uppleva sensorisk stimulans i sin köpprocess. De 

sinnesupplevelser kunden får via sensorisk stimuli är starka och omedelbara vilket kan 

påverka människors liv på en djupare nivå (Gobé 2009). Ørnbo et al. (2005) menar att 

vi använder våra sinnen för att förstå, orientera oss och kommunicera med omgivningen 

och oss själva. Det är hjärnans komplexa system av nervceller och nervbanor som 

möjliggör att människan kan samla information från sinnesorganen, bearbeta den och 

omsätta den till reaktioner. Krishna (2011) och Hultén et al. (2011) beskriver strategin 

att påverka kunden via sina sinnen som sinnesmarknadsföring. Trots att det är nu på 

senare tid som sinnena hamnat i fokus betyder det inte att det är något nytt, det har 

däremot inte funnits som en uttalad marknadsföringsstrategi (Krishna 2011). 

Hultén et al. (2011) och Krishna (2011) beskriver att sinnesmarknadsföring handlar om 

att aktivera kundens sinnen för att påverka deras beteende och att det med fördel kan 

ske i butiker. Butikens möjlighet att skapa en miljö som påverkar kundbeteendet 

diskuterade Philip Kotler redan på 70-talet men det gavs då ingen större uppmärksamhet 

(Yalch & Spangeberg 2000). Idag har man insett att de fysiska butikerna möjliggör att 

kunna beröra kunden via deras sinnen genom att till exempel låta dem ta på eller lukta 

på varorna vilket kunderna älskar att göra (Thurow & Nilsson 2008). Det här är 

möjligheter som de fysiska butikerna kan utnyttja för att kunna differentiera sig (Ström 

2003). 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Shopping är en aktivitet där våra sinnen; syn, lukt, känsel, hörsel och smak bestämmer 

vad vi ska handla eller inte (Underhill 2010). Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring 

kan ett omedvetet begär skapas istället för att en marknadsförare verbalt försöker 

övertyga kunden (Krishna 2011). De flesta kunderna hävdar att de gör sina köpval 

självständigt och är omedvetna om hur påverkade de faktiskt är av sensorisk stimuli 

under köpet (Gobé 2009). Det tydliggörs även genom citatet: ”Det mesta av det vi vet, 

vet vi inte att vi vet” (Zaltman 2003 s. 47, fritt översatt). 

Kundbeteendet kan därför påverkas om en butik använder sensorisk stimuli i miljön 

(Bitner 1992; Grönroos 2008). Det finns bland annat större möjlighet till att få kunden 

att genomföra fler oplanerade köp när de får se, vidröra, smaka, och dofta på varorna 

(Underhill 2010; Rook 1987). Det tydliggör även Nordfält (2007) som förklarar att så 

mycket som 65 % av alla köpbeslut faktiskt fattas i butiken. Rätt stimuli i butiksmiljön 

kan även få kunderna att uppmärksamma och närma sig miljön vilket innebär att de 

spenderar mer tid i butiken och utforskar den i större utsträckning. (Bitner 1992; 

Donovan & Rossiter 1982). När kunden stannar i en butik ser de fler produkter och blir 

emotionellt berörda av fler intryck vilket även kan leda till fler köp (Evans et al. 2006). 

Idag är det mer relevant än någonsin att beröra kunder emotionellt i 

konsumtionssammanhang (Parment 2008; Zaltman 2003; Gobé 2009; Krishna 2011). 

Många forskare anser att beröra människor via deras sinnen är ett av de senaste och 

mest fördelaktiga sätten för att kunna skapa unika upplevelser för kunden och på så sätt 

även differentiera sig (Hultén et al. 2011). 

Bitner (1992) hävdar att företag genomför kontinuerliga förändringar i butiksmiljön 

men utan att egentligen veta hur det påverkar kundbeteendet. Krishna (2011) menar att 

om det istället görs på rätt sätt och företagen lyckas betona sensualiteten kommer det 

leda till en ökad konsumtion. En välutformad butiksmiljö kan generera en 

försäljningsökning med upp till 50 % och som regel alltid mellan 5- 30 % (Treasure 

2011). Enligt Donovan et al. (1994) räcker det med att uppnå små förändringar i många 

kunders beteende för att det ska kunna generera i en ökad lönsamhet och vinst. Det är 

därmed viktigt att ta hänsyn till då en butik som inte är lönsam förr eller senare kommer 

att tvingas kasta in handduken och för alltid stänga ned sin verksamhet (Boström & 

Hernant 2010). 
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Synen tillsammans med det auditiva sinnet är de sinnen hos människan som kan ta emot 

mest intryck och hanteras av hjärnan. 83 % av de visuella intrycken och 11 % av de 

auditiva kan hanteras av hjärnan (Nordfält 2007). Det kan jämföras med lukt där endast 

1 % är hanterbart. Visuell samt auditiv stimuli är därmed det som uppfattas bäst och de 

mest dominerande (Hulten et al. 2011; Nordfält 2007). Visuell stimuli är med hänsyn 

till det ett vanligt förekommande och användbart marknadsverktyg för att nå kundernas 

uppmärksamhet (Hultén et al. 2011; Raghubir 2010). Marknadsföringen har däremot 

kommit att innehålla alltmer auditiv och det går att se en fortsatt kontinuerlig ökning av 

båda (Krishna 2011). Det har hittills genomförts en del forskning inom 

sinnesmarknadsföring men det saknas fortfarande viktiga delar och det finns tydliga gap 

inom forskningsområdet. Bland annat saknas det forskning kring hur visuell stimuli 

påverkar kundbeteendet och då främst hur lång tid en kund stannar i miljön (Raghubir 

2010). Det saknas även om hur ljud påverkar kundbeteendet och Meyers et al. (2010) 

menar att forskningen inom det området endast har börjat. När det gäller auditiv stimuli 

är det specifikt forskning kring hur musiken påverkar kundens beteende som saknas 

(Krishna 2011; Yalch & Spangenberg 2000). Ett samband mellan interaktion av flera 

stimuli bör även studeras vidare för att få en större förståelse kring hur det påverkar 

köpprocessen (Krishna 2011). Om ytterligare experiment skulle göras på fler stimuli 

samtidigt skulle det generera en större kunskap kring hur sensorisk stimuli kan skapa en 

synergi, och vad det får för effekter (Meyers et al. 2010). Speciellt då mycket av den 

forskning som är gjord är äldre och bilden av hur stimuli påverkar kundbeteendet har 

förändrats (Nordfält 2007). Enligt Raghubir (2010) är dessutom den mesta forskningen 

gjord på val av vara, försäljning, köpkvantitet och konsumtion och inte på själva 

beteendet. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Som beskrivits ovan kan stimuli i butiksmiljön påverka kundens köpprocess om det 

görs på rätt sätt. Det räcker med att åstadkomma små förändringar i många kunders 

beteenden för att skapa ökad försäljning och lönsamhet. Visuell och auditiv stimuli är 

det som i högsta grad påverkar människan. Det finns en del forskning kring sambanden 

mellan stimuli och kundens beteende, däremot är mycket forskning föråldrad och det 

saknas fortfarande kring hur interaktioner mellan stimuli påverkar kundbeteendet. För 

att undersöka ovanstående har därför följande forskningsfråga formulerats: 

Hur påverkas kundens beteende av visuell samt auditiv stimuli? 
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1.4 SYFTE  
Uppsatsen ämnar åskådliggöra hur små förändringar i form av visuell och auditiv 

stimuli påverkar kundbeteendet i butiksmiljön. Den ämnar även se hur olika stimuli 

interagerar med varandra och vad det får för effekter på kundens beteende. 
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2 REFERENSRAM OCH HYPOTESER 
Inledningsvis kommer begreppen butiksmiljön och köpprocessen att introduceras för att 

skapa en större förståelse inom det specifika ämnesområdet. Därefter kommer SOR- 

modellen att förklaras, som även är den teoretiska referensramens utgångspunkt. 

Modellen tydliggör sambandet mellan stimuli och kundens respons. Först ges en 

ingående förklaring av visuell samt auditiv stimuli och sedan introduceras de 

essentiella begreppen närmande och uppmärksamhet. Kapitlet avslutar med ett antal 

uppställda hypoteser. 

2.1 BUTIKSMILJÖN OCH KÖPPROCESSEN 
En viktig del i hur ett företag uttrycker sig är genom sin butiksmiljö och där finns stora 

chanser att differentiera sig menar Nordfält (2007). Butiken kan ses som en arena där 

det finns en möjlighet att stimulera kundernas olika sinnen och på så sätt även påverka 

deras kundbeteende (Nordfält 2007; Evans et al. 2006). Det är när kunderna väl befinner 

sig i butiken som det finns möjlighet att influera, inspirera och påverka dem (Boström & 

Hernant 2010; Laaksonen 2010a; Bitner 1992). Vidare beskrivs själva butiksatmosfären 

som de fysiska och icke fysiska delar som är strategiskt närvarande i butiken (Bitner 

1992; Nordfält 2007). De icke fysiska delarna är exempelvis temperaturen, doften och 

ljud medan de fysiska delarna är det vi kan se. Att butiksmiljön är behaglig med rätt 

temperatur och musik är minst lika viktigt som att butiken har passande öppettider, 

priser och sortiment (Boström & Hernant 2010; Solomon 2009). De fysiska delarna är 

viktiga att placera på rätt sätt och se till relationen mellan alla delar för att på så sätt 

tillgodose kundens behov i butiken (Bitner 1992).  

När kunden besöker butiken genomgår de någon form av köpprocess (Cramphorn 2006; 

Lavidge & Steiner 1962; Palmer 2004). Den totala köpprocessen innefattar mer än 

själva köpet i den fysiska butiken, som till exempel den motivation och det behov 

kunden har innan köp sker (Evans et al. 2006; Bitner 1992). Köpprocessen kan ses som 

en slags beslutsprocess där kunden genomgår olika faser som till exempel 

informationssökning och produkt/konsumtionsval (Axelsson & Agndal 2012). Vidare 

förklaras det att beroende på vilken typ av produkt som ska inhandlas kommer 

processen se annorlunda ut då det till exempel kräver olika mycket engagemang, tid och 

informationssökning av kunden. Det är enligt Evans et al. (2006) och Solomon (2009) 
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viktigt att förstå bland annat kundens behov och begär för att veta hur de ska kunna 

påverkas.  

2.2 SOR-MODELLEN 
Mehrabian och Russel skapade och introducerade SOR-modellen (stimulus-organism-

response) som förklarar sambandet mellan fysiska stimuli, kundens känslor och deras 

beteenden (Mehrabian & Russel 1974). Donovan & Rossiter (1982) har sedan tillämpat 

modellen i en butiksmiljö. De utvecklade samtidigt konceptet butiksmiljö som något 

mer och flerdimensionellt än att bara innebära något ”bra” eller ”dåligt”. Donovan och 

Rossiters experiment av modellen bygger på en studie där forskarna ställt flertalet 

frågor kring hur kunder känner sig och hur de kan tänkas bete sig när de befinner sig i 

butiken, därefter har analyser gjorts och vissa unika samband påträffats. 

SOR- Modellen har blivit mycket betydelsefull och många forskare tillämpar den i sin 

forskning (Krishna 2011; Bitner 1992; Yalch & Spangenberg 2000). Den anses vara ett 

enkelt sätt för att kunna analysera kundbeteendet i butiksmiljön (Axelsson & Agndal 

2012). En av de senaste tolkningarna av modellen är gjord av Krishna (2011) som 

beskriver den mittersta delen, organism, som en perception kunden får av det stimuli 

som existerar i butiksmiljön (se figur 1). Perceptionen delas sedan in beroende på om 

den är emotionellt eller kognitivt grundad, vilket i sin tur påverkar beteendet. Med 

beteende avses om kunden väljer att närma sig butiksmiljön eller undvika den 

(Donovan & Rossiter 1982; Bitner 1992; Krishna 2011). 

 

Fig.1: Baserad på “A conceptual framework of sensory marketing” (Krishna 2011, s.4) 
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2.2.3 VISUELL STIMULI 
Donovan & Rossiter (1982) talar om en mängd olika stimuli som ljus, färger, ljud och 

designen i butiken. Bitner (1992) förklarar vidare att det handlar om att påverka de fem 

sinnena. Enligt Lindgren & Nordström (2009) är den visuella synen dominerande redan 

från födseln och innan vi lärt oss tala har bilderna redan fångat oss, historiskt sett har 

det visuella alltid haft en avgörande betydelse för människan. 

Genom att fokusera på den visuella helheten i miljön är det möjligt att skapa 

emotionella värden och skilja sig gentemot konkurrenterna (Hultén et al. 2011). Det 

styrks även av Nordfält (2007) som betonar vikten av visuell stimuli i butiksmiljön 

eftersom det vi kan se med ögat är det som påverkar oss mest. Det räcker däremot inte 

att företag exponerar varor så de är synliga för kunder utan det är kundens tankar som 

styr vad de ser. Inom forskning av visuell stimuli har effekter på kundbeteende setts och 

det är främst uppmärksamhet som är det viktigaste begreppet i det här sammanhanget 

(Hultén et al. 2011). Enligt Evans et al. (2006) kan kundens uppmärksamhet och 

intresse fångas genom rätt färger och ljussättning. 

FÄRGER 

Nordfält (2007) och Hultén et al. (2011) betonar vikten av att använda sig av färger i 

erbjudandet då det är den formen av visuellt intryck som kunder reagerar mest på och 

uppfattar bäst. Olika delar av hjärnan påverkas enligt Hultén et al. (2011) av färger som 

bidrar till att minnen, tankar och vår upplevelseförmåga kan aktiveras. Färger kan 

påverka människor hjärtrytm och hjärnaktivitet (Nordfält 2007). Flertalet forskare har 

kommit fram till att exempelvis röd färg medför ökat blodtryck, svettningar och ökad 

stress, den kan dessutom associeras till varning och hot vilket i sin tur gör att vi 

uppfattar den snabbare. Samtidigt diskuterar Hultén et al. (2011) den röda färgen och 

hävdar att den kan relatera till röda läppar och därmed sex vilket kan uppfattas som 

provokativt och utmanande. Genom att använda ljusa färger i en butik förmedlas en mer 

lugn och dämpad atmosfär (Solomon 2009). Vissa tendenser har även påträffats kring 

att kunder som blir exponerade för varma färger närmar sig det i en större utsträckning 

än de som kommer i kontakt med kalla färger (Bellizzi et al. 1983; Nordfält 2007). Blå 

färg har visat sig som lugnande medan marinblått som beroende (Hultén et al. 2011). En 

undersökning genomförd av Deng et al. (2010) visade vilka färgkombinationer 

kunderna föredrog. De fick designa sin egen sko och därefter analyserades färgvalet, det 

visade sig att de föredrog färger som är lika varandra men kan skilja sig i ljusstyrka. 
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Färger når det medvetna samt omedvetna och väcker olika känslor då associationer 

uppstår när vi exponeras för olika färger (Nordfält 2007; Hulten et al. 2011). Människor 

associerar vissa färger med känslor eller minnen vilket kan beror på att den kognitiva 

perceptionen påverkar reaktionen. Att det snarare kan vara uppfattningen om färgen 

istället för hur den får kunden att känna som påverkar kundbeteendet kom även Bellizzi 

& Hite (1992) fram till. Hultén et al. (2011) understryker den subjektiva perceptionen 

då färger har olika betydelse för olika individer i olika sammanhang. 

LJUSSÄTTNING 

Förutom färger kan olika grader av ljus och sken i butiksatmosfären spela en stor roll 

(Nordfält 2007). Genom att använda olika ljussättning kan miljön förändras och 

uppmärksamhet skapas enligt Hultén et al. (2011), ljuset kan även bidra till att belysa 

vissa detaljer istället för att butiksmiljön framstår som ett stort ljushav. Areni & Kim 

(1994) genomförde en studie under två månader i en vinbutik där de testade att ha svag 

respektive stark belysning. Resultaten som presenterades visade att kunderna närmade 

sig och utforskade varorna mer i den miljön där belysningen var ljusare och starkare, 

men försäljningen ökade inte. Även Hultén et al. (2011) påpekar att ljusa miljöer ökar 

kunders välbehag och får dem att närma sig butiksmiljön. Belysningen får däremot inte 

vara för stark då det kan leda till att kunderna istället upplever att de hamnar i fokus 

vilket medför att de strosar runt mindre och därmed även handlar mindre (Thurow & 

Nilsson 2008). När det kommer till varor som kräver ett mer tidsomfattande beslut kan 

det därför vara viktigare att ha en mer dämpad belysning då kunden känner sig lugnare. 

Ibland kan ljusets påverkan ifrågasättas (Nordfält 2007). I en butik där en manipulation 

med ljussättningen skett går resultaten emot varandra beroende på vilken produkt som 

undersöks i experimentet. Istället för att ett starkt ljus styr impulsen och synsinnet och 

på så sätt får kunden intresserad kan det vara den kognitiva tolkningen av att det starka 

ljuset signalerar lågpris som påverkar. Hultén et al. (2011) framhäver dock att ljuset 

fortfarande är ett effektivt redskap att experimentera med i butiksmiljöer då det är enkelt 

att manipulera och förändra.  
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2.2.4 AUDITIV STIMULI 
 

”Att bestämma sig för att spela musik i butik utan att ta hänsyn till varför, hur och 

vilken sorts musik, är som att säga till dekoratörerna att använda sig utav färg när de 

ska måla väggarna.” 

(Treasure 2011, s 204, fritt översatt) 

Vi människor utsätts dagligen för en mängd auditiv information (Krishna 2010; Hultén 

et al. 2011). Hultén et al. (2011) beskriver ljudet som en funktion för att förmedla vad 

som sker i samhället. Det är även genom ljud våra känslor och attityder kommer till 

uttryck (Ørnbo et al. 2005). Hörselsinnet är ett viktigt sinne då det möjliggör att vi, 

genom ljud, kan kommunicera med varandra. Det är tillsammans med synen det mest 

använda. Hultén et al. (2011) påpekar att det inte går att stänga av ljudsinnet men 

däremot föreligger det skillnader i att lyssna och höra. Att höra innebär att örat tar in 

ljud omedvetet till skillnad från när vi lyssnar då det kräver att vi medvetet fokuserar på 

ljuden. Treasure (2011) beskriver att det auditiva sinnet är kraftfullt samt att 

reaktionerna på ljud kan vara både positiva och negativa. Enligt Nordfält (2007) riktar 

människor uppmärksamhet till trevliga ljud medan otrevliga ljud istället tvingar till sig 

uppmärksamhet.  

Ett strukturerat ljud är det vi benämner för musik (Schmitt & Simonsson 1997). Musik 

är ett komplext begrepp men en sammanfattning av de tolkningar som existerar skulle 

mynna ut i följande definition: "Icke-verbala av människan organiserade ljud som hon 

på olika sätt använder socialt och tillskriver betydelser” (Lilliestam 2009, s. 24). Att 

musiken påverkar människan har sedan länge varit känt (Sweeney & Wyber 2002; 

Treasure 2011 ). Det finns ingen art i hela världen som reagerar på samma sätt som vi 

människor gör när vi lyssnar till musik (Ball 2010). Det är en så vital del av människans 

liv att det finns situationer som är omöjliga att föreställa sig utan musik (Lilliestam 

2009). 

TEMPO 

Det finns starka upprepade bevis på att musik påverkar kundens beteende i 

köpprocessen (Treasure 2011). Tempot kan till exempel påverka hur länge en kund 

stannar (Milliman 1982; Milliman 1986; Treasure 2011) Ett experiment som 

genomfördes av Millimam år 1982 i en livsmedelsbutik testades olika tempo på 
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bakgrundsmusik för att se hur tiden påverkades. Enligt Milliman (1982) befann sig 

kunder längre i livsmedelsbutiken då musiktempot var långsammare. Det här 

experimentet upprepades senare och då genomförde Milliman (1986) ett experiment på 

en restaurang där resultatet blev detsamma. Nordfält (2007) menar dock att det inte var 

någon signifikant skillnad mellan att inte spela musik och att spela långsam musik utan 

skillnaden låg mellan att spela långsam och snabb musik. Det kan därför vara intressant 

att finna samband huruvida långsam musik kan få kunden att stanna längre. Nordfält 

(2007) betonar dock att man bör ta hänsyn till antalet deltagare vid experimentet i 

livsmedelbutiken, vilket endast var 30 personer. Ett liknande experiment genomfördes 

av Herrington & Capella (1996) och där hittades inga signifikanta samband mellan tid, 

volym, tempo och spenderad tid. Enligt Sweeney & Wyber (2002) kan en anledning till 

att resultaten ser olika ut vara på grund av den kognitivt grundade perceptionen hos 

kunden. 

FÖRGRUND- OCH BAKGRUNDSMUSIK 

Förutom i vilket tempo musiken spelas förekommer även olika sätt att kategorisera 

musiken (Yalch & Spangeberg 1990). Det finns ett flertal olika sätt och ett utav dem är 

att dela upp musiken i förgrund respektive bakgrundsmusik. Enligt Hultén et al. (2011) 

innefattar bakgrundsmusik musiker som spelar instrument och är restriktiv i variation, 

volym, tempo och frekvens. Det här skiljer sig från förgrundsmusiken som innehåller 

artister och sångtexter samt är mer varierande. I en undersökning av Yalch & 

Spangenberg (1990) testades hur kategorierna av musik påverkade kundbeteendet. 

Förgrundsmusik visade sig lämpas bäst för; män och individer i ålder 20-49. 

Bakgrundsmusik visade sig istället vara bäst lämpat för kvinnor och individer över 50 

år. Däremot menar Nordfält (2007) att trots resultaten lämnar det många olösta gåtor 

och säger egentligen inget om hur kundbeteendet påverkades utan snarare vad 

målgrupperna föredrar för musik. Det viktigaste att ta hänsyn till vid val av musik är att 

välja musik kunden gillar snarare än rätt tempo, volym eller genre (Sweeney & Wyber 

2002). Allt är situationsanpassat vilket innebär att det även är viktigt att se till vilken 

butik musiken spelas i och andra faktorer som tid på dygnet och vilken dag (Nordfält 

2007). En annan problematik med musik är att den innehåller för många delar (melodi, 

instrument, ord, rytm, tempo) som på olika sätt påverkar individen (Treasure 2011). 

Företag har idag insett betydelsen av att använda musik som ett redskap för att 

differentiera sig på marknaden gentemot konkurrenterna (Sweeney & Wyber 2002). 
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Även Schmitt & Simonsson (1997) belyser vikten av att använda musik i 

marknadsföring och främst på platser där kunder befinner sig under en längre tid. Den 

auditiva information som når oss är oftast från den marknadsföring vi omges av och 

marknadsföring är till sin natur auditiv (Meyers-Levy et al. 2010; Schmitt & Simonsson 

1997; Krishna 2011). Enligt Meyers-Levy et al. (2010) sker idag en kontinuerlig ökning 

av musik i marknadsföring. En fördel med att använda musik är för att det kan användas 

i butiker (Schmitt & Simonsson 1997). Sweeney & Wyber (2002) anser att 

användningen av musik kan förstärka en butiks identitet eftersom musiken har en så 

stark emotionell påverkan. Det hävdar även Hultén et al. (2011) som förklarar att många 

detaljister inser betydelsen av att stärka sin image genom att använda ljud i butikerna. 

En annan fördel med musik i butik är enligt Schmitt & Simonsson (1997) att den enkelt 

kan förändras genom att ändra tempo, genre samt volym och på så sätt även förnya 

butiksmiljön. Samtidigt bör musik användas med försiktighet då det kan distrahera 

kunder eftersom väldigt emotionellt laddade minnen kan skapas (Meyers-Levy et al. 

2010). Det är dessutom väldigt svårt att säga exakt hur olika former av musik påverkar 

kundbeteendet (Nordfält 2007; Treasure 2011). Däremot anser Meyers-Levy et al. 

(2010) fortfarande att musik kan vara en väldigt central och viktig del i 

konsumentbeteendet. Rätt sorts musik, för exempelvis en butik, kan leda till att 

kunderna stannar kvar längre, spenderar mer tid och pengar samt rekommenderar 

butiken till andra (Hultén et al. 2011; Yalch & Spangenberg 2000; Nordfält 2007; 

Treasure 2011).  

2.2.5 INTERAKTION MELLAN SINNEN 
Vid användning av flera olika sensoriska stimuli är det viktigt att skapa en stark 

symbios mellan dem för att kunna möjliggöra att förstärka teman och höja 

butiksatmosfären (Sweeney & Wyber, 2002; Pine & Gilmore 1999). När flera olika 

stimuli arbetar i synergi och får en positiv effekt talar Hultén et al. (2011) om en 

multisensorisk upplevelse. Om det visuella och auditiva sinnet samverkar kan det skapa 

positiva effekter (Treasure 2011). 

Meyers-Levy et al. (2010) menar att det finns viss forskning kring hur visuell och 

auditiv stimuli interagerar med varandra. I en undersökning visade det sig att i tv-

reklamer är det auditiva starkare än det visuella. Det beror troligtvis på att om en individ 

utsätts för flera stimuli delar de upp uppmärksamheten på dem och då tar det auditiva 

över. Det är därför viktigt att särskilja den auditiva effekten från de visuella stimuli. Om 
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det görs kan det vara möjligt att experimentera med sinnena för att få dem i symbios. 

(Meyers et al. 2010). Om däremot de stimuli eller budskap som används inte är i synergi 

kan det ge motsatt effekt (Thurow & Nilsson 2008; Treasure 2011). Enligt Evans et al. 

(2006) föreligger även kritik till att använda för mycket stimuli eftersom det kan bli för 

många intryck och kunden kan istället bli förvirrad. Det är dessutom vid utformning av 

butiksmiljön viktigt att ta hänsyn till de stimuli som redan existerar för att inte kunden 

ska bli störd av att det är för många intryck (Nordfält 2007). Solomon (2009) och Evans 

et al. (2006) använder begreppet JND (Just noticable difference) vilket innebär hur 

mycket stimuli som ska tas bort eller läggas till för att veta när och om en kund 

uppfattar förändringen. Det krävs därför en större förändring för att kunden ska märka 

det om det ursprungliga stimuli är starkt. 

2.2.6 ORGANISM/PERCEPTION 
De stimuli som kunden utsätts för uppfattas olika genom vår perception vilket påverkar 

kunden och resulterar i en känsloladdad reaktion (Donovan & Rossiter 1982). Evans et 

al. (2006) förklarar att perception är individens tolkning av stimuli som sedan genererar 

i en respons. Kundens reaktion präglar sedan köpprocessen: om de väljer att prova, köpa 

eller använda något i erbjudandet. Perceptionen delas sedan in i beroende på om den är 

kognitivt eller emotionellt grundad (Krishna 2011) 

”Med perception menar vi informationsinnehållet i sinnesintrycken. När vi lyssnar på 

musik, ser på ett landskap eller luktar på en parfym upplever vi avsevärt mer än vad 

den omedelbara sensoriska stimuleringen skulle erbjuda oss, dock är våra upplevelser 

av ett och samma stimulus inte identiska” (Araï 2001, s. 33) 

KOGNITION 

Det kognitiva är uppfattningen en individ får beroende av tidigare kunskap, minnen och 

associationer (Bitner 1992). Människan är i kontinuerlig interaktion med omgivningen 

vilket präglar hur de i framtiden tolkar och uppfattar omvärlden (Araï 2001). Det 

kognitiva handlar följaktligen om vad de vet och förstår (Araï 2001; Groome et al. 

2010). En viss typ av inredning på ett kontor kan till exempel få en person att uppfatta 

det som mer lyxigt och trovärdigt eller raka motsatsen beroende på vad de vet och 

förstår sedan tidigare (Bitner 1992). På samma sätt är restaurangägare medvetna om att 

vita dukar och dämpat ljussken signalerar högre pris och bättre service än plastmöbler 

och väldigt stark belysning. 
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EMOTIONELL 

Det emotionella är den känsla kunden får som reaktion på stimuli och diskuteras ofta 

som graden av tillfredsställelse och upprymdhet (Donovan & Rossiter 1982; Bitner 

1992; Krishna 2011). Kunden känner tillfredsställelse när alla förväntningar uppfylls 

och den känner sig nöjd, glad och belåten (Evans et al. 2006). Det kan även beskrivas 

som ett slags tillstånd i kundens huvud (Söderlund 2000). Underhill (2010) förklarar att 

fullkomlig tillfredsställelse endast infinner sig när kunden får se, vidröra, smaka och 

lukta på varorna (Underhill 2010). Söderlund (2000) hävdar dock att kunder blir 

tillfredsställda på olika sätt vilket innebär att kundens tillfredsställelse är subjektiv och 

det därför kan vara svårt att mäta kunders upplevelser ur en objektiv synvinkel. 

Tillfredsställelsen är inte heller konstant över tiden då den beskrivs sjunka i och med att 

det går längre tid efter köpet vilket innebär att hänsyn måste tas till när mätningar av 

kunders subjektiva åsikter och känslor görs. Upprymdhet beskriver hur stimulerad, 

exalterad och aktiv kunden är (Donovan & Rossiter 1982). Nordfält (2007) betonar att 

upprymdhet är den variabel som anses ha störst inverkan på hur mycket tid kunden 

spenderar i miljön. 

2.2.7 RESPONS 
Innan potentiella kunder genomför ett köp genomgår de olika skeden som att 

uppmärksamma varor eller bilda attityder kring dem (Evans et al 2006). Det är under de 

här skedena det finns möjlighet att ändra vad kunden avser att köpa till att faktiskt köpa. 

Enligt Palmer (2004) är AIDA (attention, interest, desire, action) (se figur 2) en 

nyckelmodell för att beskriva hur marknadsföring kan leda till olika respons hos 

kunden. Det första steget är att generera uppmärksamhet vilket innebär att göra kunden 

medveten om erbjudandet (Lavidge & Steiner 1962; Palmer 2004). Cramphorn (2006) 

förklarar att det inte behöver gälla en medveten uppmärksamhet utan kan även bestå i 

en omedveten. Om företag lyckas skapa uppmärksamhet förklarar Lavidge & Steiner 

(1962) att det i sin tur kan leda till nästa steg i modellen vilket är att få kunden 

intresserad. Modellen är idag utvecklad och mer komplex men fortfarande är 

uppmärksamhet det första skedet i processen (Cramphorn 2006; Palmer 2004). 

 



  

 

  20 (59) 

 

 

Fig. 2: Baserad på “AIDA model” (Palmer 2004, s.423) 

I butiksmiljön är det därför viktigt att fånga kundens uppmärksamhet och nyfikenhet 

genom att överraska kunderna och få dem att vilja se och upptäcka nya saker (Thurow 

& Nilsson 2008). Kunderna går oftast i gångarna med blicken riktad framåt och för att 

få dem att röra på huvudet och notera något måste uppmärksamhet skapas (Underhill 

2010). Genom att fånga kundens uppmärksamhet kommer de i större utsträckning 

kunna se och notera budskapet eller erbjudandet (Evans et al. 2006). Rent generellt 

förklarar Solomon (2009) att de stimuli som finns på platser där kunden inte förväntar 

sig att det ska finnas skapar uppmärksamhet och intresse. 

”En visuell strategi bygger på att något måste se annorlunda ut då alla förändringar 

uppmärksammas” 

(Hultén 2011, s. 22) 

Om kunden dessutom hinner uppfatta varorna några meter innan de står precis framför 

dem väcks starkare uppmärksamhet (Underhill 2010). Det är även viktigt att 

kontinuerligt förnya miljön då Nordfält (2007) framhåller forskning som visar att när 

kunderna kan butiksmiljön för bra uppmärksammar de färre varor. Trots att kunden 

uppmärksammat det butiken vill förmedla kan kunden ändå välja att ignorera om det 

inte stämmer överens med dennes världsbild (Evans et al. 2006). Det beror på att 

kunden inte kan ta till sig allt utan uppmärksammar de budskap som i en större 

utsträckning stämmer överens med intressen och livsstil (Evans et al. 2006; Solomon 

2009). Uppmärksammande är även kopplat till engagemang, ett starkt engagemang 

innebär att de spenderar mer tid åt köpet och uppmärksammar miljön mer (Laaksonen 

2010b; Solomon 2009). Inom detaljhandeln är tiden särskilt viktig då återförsäljare 

hävdar att kunder som uppehåller sig längre i miljön även handlar mer (Yalch & 
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Spangenberg 2000; Nordfält 2007). Att spendera mer tid innebär även att kunder 

närmar sig butiksmiljön vilket Bitner (1992) och Donovan & Rossiter (1982) förklarar 

som en positiv respons på butiksmiljön. Om en butiksatmosfär lyckas generera en 

positiv shoppingupplevelse och känsla hos kunden närmar de sig miljön vilket innebär 

att de spenderar mer tid i butiken, interagerar mer med produkterna, testar nya saker och 

gör fler oplanerade köp (Nordfält 2007; Yalch & Spangenberg 2000; Bitner 1992; 

Krishna 2011; Donovan & Rossiter 1982). Tiden relaterar till hur länge kunden fysiskt 

stannar i butiken eller i det området (Yalch & Spangenberg 2000). Om kunden inte 

gillar miljön väljer de istället att ta avstånd och undviker därmed miljön (Bitner 1992; 

Donovan & Rossiter 1982). 

2.2.8 KRITIK KRING SOR-MODELLEN 
Yalch & Spangenberg (2000) är delvis kritiska till forskningen som Donovan och 

Rossiter genomfört. Det här för att beteendet var baserat på kundernas upplevda känslor 

som en relation till beteende istället för det faktiska beteendet. Det riktas även viss kritik 

till modellen då kundens humör kan påverka huruvida de känner sig upprymda eller 

tillfredsställda och känslorna behöver därför inte enbart vara en reaktion på stimuli 

(Solomon 2009; Fiore et al. 2000; Laaksonen 2010b). Om vi bråkat med vår respektive 

eller det är dåligt väder ute kan det i sig vara en bidragande faktor till hur vi känner oss 

(Solomon 2009). Fiore et al. (2000), Bitner (1992) och Söderlund (2000) är inne på 

samma spår då det faktum att alla kunder är olika spelar in, vilket innebär att vi inte 

uppfattar saker och reagerar på samma sätt. Bitner (1992) menar även att kundens 

beteende i butiken, som en reaktion på stimuli, delvis även beror på vad deras 

intentioner i butiken var från början. Kunder skiljer sig i sitt beteende om de till 

exempel enbart är där för att söka information eller är väldigt oengagerade i köpet. 

Reaktionen på stimuli kan därför skilja sig och det kan vara svårt att hitta specifika 

samband mellan stimuli, känslor och beteendet. (Fiore et al 2000; Söderlund 2000).  

Bitner (1992) förtydligar, som en tolkning av modellen, att kundens beteende inte ska 

ses som en direkt följd av deras perception utav butiksmiljön. Istället kommer kundens 

perception av miljön att leda till emotionella känslor och kognitiva uppfattningar som i 

sin tur påverkar deras beteende. Beteendet är därmed ett svar på kundens personliga 

tolkning av omgivningen. 
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2.3 HYPOTESER 
Ett av de skeden kunder genomgår innan de genomför ett köp är att uppmärksamma 

varor och då finns det en möjlighet att påverka vad kunden avser att köpa (Evans et al. 

2006). Det är i butiksmiljön som det finns stor möjlighet att påverka kunden enligt 

Nordfält (2007), Boström & Hernant (2010), Evans et al. (2006) och Laaksonen 

(2010a). Ett sätt att fånga kundernas uppmärksamhet är att överraska och få dem att 

vilja se och upptäcka nya saker (Thurow & Nilsson 2008). Specifikt visuell stimuli har 

visat sig vara effektivt att använda för att skapa uppmärksamhet (Hulten et al. 2011; 

Evans et al. 2006). Att kombinera auditiv och visuell stimuli på rätt sätt kan även skapa 

en synergieffekt och ytterligare förstärka butikens budskap och teman (Sweeney & 

Wyber 2002; Pine & Gilmore 1999) samt skapa positiva effekter enligt Treasure (2011). 

Kunden reagerar på butiksmiljön genom att vara positiv och närma sig den eller ta 

avstånd (Donovan & Rossiter 1982; Bitner 1992). Ett närmande i en butiksmiljö innebär 

att kunden bland annat spenderar mer tid i butiken. Tiden relaterar till hur länge kunden 

fysiskt stannar i butiken (Yalch & Spangenberg 2000). 

Hypotes 1:  Visuell stimuli leder till ökad uppmärksamhet 

Hypotes 2:  En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till ökad uppmärksamhet 

Hypotes 3:  Visuell stimuli leder till ökat närmande 

Hypotes 4: En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till ökat närmande 

Fig. 3 Sambandet mellan uppställda hypoteser och referensram (Källa: egen)  



  

 

  23 (59) 

 

3 METODBESKRIVNING 
Kapitlet ämnar skapa en förståelse för läsaren i hur metoden gått till för att besvara 

samtliga uppställda hypoteser. Experimentets design samt dess faser beskrivs ingående 

där olika stimuli använts för att se förändringen i deltagarnas beteende. Metoden 

innehåller i sin helhet en tydlig redogörelse i detalj kring tillvägagångssättet från 

början till slut. Allt för att uppnå ett trovärdigt resultat vilket även metodkapitlet 

avslutas med i validitet och reliabilitet. 

3.1 DEDUKTIV ANSATS 
Utifrån referensramen har flertalet intressanta hypoteser formulerats som sedan testats 

empiriskt genom olika experiment i verklig miljö. Syftet tillvägagångssättet är att 

undersöka redan befintliga teorier vilket innebär att en deduktiv ansats tillämpats 

(Bryman & Bell 2005). Det deduktiva arbetssättet innebär att de hypoteser som tidigare 

presenterats utgått från teorier och är ett antagande om verkligheten (Olsson & Sörensen 

2011). När hypoteserna fastställts skall man utifrån den härleda påståenden som kan 

observeras och till sist undersöks det om testimplikationen är sann (Hansson 2011). 

Forskningsprocessen började genom en fördjupning inom teorin för ämnesområdet 

sinnesmarknadsföring och därefter har hypoteser deducerats fram. Hypoteserna har 

sedan testats genom ett omfattande experiment på IKEA:s varuhus i Kalmar. 

Utgångspunkten har varit att den är helt sann vilket innebär att slutsatsen är säker enligt 

Hansson (2011). Bryman & Bell (2005) förklarar att en deduktiv metod kan framstå 

som en relativt enkel process med en logisk ordning men att det i verkligheten inte alltid 

är så då forskaren många gånger även måste tillämpa ett induktivt arbetssätt. En hypotes 

kan accepteras eller förkastas och för att tydliggöra vissa samband har det varit viktigt 

att även efter resultatet tagits fram gå tillbaka och fördjupa sig inom teorin. Det här är 

enligt Bryman & Bell (2005) vanligt förekommande då det sällan går att enbart tillämpa 

deduktion. Även Ghauri och Grønhaug (2010) förklarar att båda synsätten deduktion 

och induktion innehåller delar av varandra. Metodvalet beskrivs därför bättre som en 

deduktiv metod med induktiva inslag. 

3.2 KVANTITATIVT ANGREPPSSÄTT 
Hypotesprövande undersökningar kännetecknas av kvantitativ karaktär enligt Olsson & 

Sörensen (2011) samt Christensen et al. (2010). Definitionen för en hypotes är en 

språklig sats där olika teoretiska begrepp sätts i relation till varandra (Patel & Davidsson 
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2011). Olsson & Sörensen (2011) förklarar att hypotesen är det antagande som görs för 

att förklara en relation mellan de olika begreppen och dess samband benämns som 

kausalitet. 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för de hypoteser som deducerats 

fram innehåller S och R från SOR-modellen vilken beskriver sambandet mellan olika 

typer av stimuli och kundbeteenden. Det blev således intressant att i en verklig miljö se 

hur dessa stimuli och beteenden relaterar till varandra och därefter mäta och tolka det. 

Christensen et al. (2010) beskriver att det är syftet med den kvantitativa metoden: att se, 

upptäcka, mäta och fastställa ett samband mellan olika variabler. Enligt Olsson & 

Sörensen (2011) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) kännetecknas den 

kvantitativa metoden av att forskaren registrerar arbetsmaterialets siffror och fokuserar 

på kvantifierbara ting som sedan kan analyseras instrumentellt och bearbetas statistiskt. 

Då den här uppsatsen avser mäta ett beteende oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet och då ingen hänsyn behöver tas till människors subjektiva preferenser och 

känslor passade den kvantitativa metoden väldigt bra. Det här för att ha möjlighet att 

kunna dra generella slutsatser utan att ta hänsyn till varje enskild människa som en unik 

individ. Olsson & Sörensen (2011) och Patel & Davidsson (2011) understryker att 

själva möjligheten att kunna åstadkomma intressanta generaliseringar är en av de 

fördelaktiga egenskaperna med att tillämpa metoden. 

3.3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Undersökningsdesignen blir som en ram för insamling av empirisk data (Ghauri & 

Grønhaug 2010). Vidare förklaras det att valet av design ska vara den lämpligaste för att 

besvara hypoteserna. Det finns fem olika former av undersökningsdesign och en är den 

experimentella designen. (Bryman & Bell 2005). Experiment är ett sätt att samla in 

empiri där forskaren själv är aktiv och skapar intressanta situationer att studera 

(Hansson 2011). Christensen et al. (2010) och Patel & Davidsson (2011) argumenterar 

för att experiment är en fördelaktig design då det är en bra undersökningsteknik för att 

kunna identifiera ett kausalt samband mellan två eller ett flertal variabler. Dessutom 

uppvisar det oftast hög validitet. Då syftet med att testa de utvalda hypoteserna var att 

se om en förändring i kundbeteendet uppstod vid en manipulation i en butiksmiljö var 

den här undersökningsdesignen att föredra. 
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3.3.1 KUNDFLÖDESMÄTNING 

En kundflödesmätning genomfördes på IKEA under en helg och två vardagar där 100 

kunder observerades från att de gick in i varuhuset tills de passerat kassorna. 

Kundflödesmätningen innefattade sammanlagt en 72 timmars promenad i varuhuset. 

Mätningen har inte varit en del av experimentet utan endast ett underlag för valet av 

experimentets design. Kundflödesmätningen har exempelvis utgjort grunden för när och 

exakt vart experimentet skulle genomföras för att uppnå bästa möjliga resultat. 

IKEA:s varuhus är utformat på ett sätt som gör det naturligt för kunden att gå igenom 

hela varuhuset. Däremot finns det ett flertal genvägar vilket ger kunderna möjlighet att 

undvika vissa avdelningar (se bilaga 1). Utifrån kundflödesmätningen uppdagades ett 

tydligt mönster av vilka gengångar som användes av kunderna (se bilaga 1). Ett sovrum 

på sovrumsavdelningen valdes ut då det var placerat efter genvägarna för att kunna 

utesluta många av de kunder som gör snabba besök i varuhuset och enbart är där för att 

handla en specifik vara eller besöka restaurangen. Det utvalda rummet var även på 

höger sida av gången och valdes då Underhill (2010) menar att människor tenderar att 

uppmärksamma den sidan mest. Även Evans et al. (2006) talar om den högra sidan som 

den viktigaste för att fånga kundens intresse då de riktar mer uppmärksamhet åt 

produkter som exponeras på högersidan. En av förklaringarna till det är att de flesta är 

högerhänta (Underhill 2010). Även gången som är i anslutning till det valda rummet 

inkluderades i experimentområdet då det under kundflödesmätningen var tydligt att det 

kundbeteendet som avsågs observeras gick att observera i det området (se bilaga 1). 

Under genomförandet av kundflödesmätningen observerades även att det var betydligt 

fler besökare i varuhuset under helgerna. Med hänsyn till det genomfördes 

experimentets tre faser under två vardagar plus en helgdag, sammanlagt 9 dagar. 

Experimentet var mellan följande datum: 11/4 – 22/4. Genom att välja följande datum 

undveks även lönehelg samt röda dagar då det är betydligt fler besökare på IKEA under 

de dagarna. Det visade sig även vara få besökare senare på eftermiddagen och därmed 

genomfördes experimentet på vardagar från kl. 10:00 - 17:00 och under helgdagarna 

från kl. 10:00 – 16:00. 

3.3.2 FÄLTEXPERIMENT 

Experimentet har skett i en verklig miljö vilket benämns som ett fältexperiment 

(Bryman & Bell 2005; Arbnor & Bjerke 1994). Vidare menar Bryman & Bell (2005) att 
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det är av största intresse för forskare inom företagsekonomi. Dock kan det enligt 

Christensen et al. (2010) vara svårt att uppfylla kraven på lika behandling vilket innebär 

att förutsättningarna under samtliga faser i experimentet ska vara exakt lika. För att se 

till att lika förhållanden förelåg under samtliga faser för experimentet har samtal med 

den ansvariga för sovrumsavdelningen samt övrig personal ägt rum för att säkerställa att 

inga förändringar skulle ha skett. Utöver det har observatörerna varit närvarande och 

därmed kunnat bekräfta att det uppfyllts. På så sätt har det kunnat säkerställas att inga 

ändringar skett på sovrumsavdelning och i det specifika rum som experimentet ägde 

rum i under tiden för observationerna. Eftersom inga experiment skedde under röda 

dagar har kundflödet varit mer eller mindre lika under alla faser. 

3.4 OPERATIONALISERING 
För att ha möjlighet att testa befintliga teorier är det mycket viktigt att specificera hur 

informationen som står till grund för hypotesen kan samlas in, det vill säga hur 

operationaliseringen ska gå till (Bryman & Bell, 2005; Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Operationaliseringen åskådliggörs i en modell på nästa sida i Figur 4. 
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Fig. 4: Operationalisering (Källa: egen) 
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3.5 KONTROLLGRUPP 
Enligt Christensen et al. (2010) krävs det att en kontrollgrupp ingår i experimentet för 

att kunna säkerställa att förändringen av beroendevariabeln inte beror på slump eller 

annan orsak. Kontrollgruppen är en viktig del vid experiment och säkerställer att 

påverkan från andra variabler kan elimineras (Ghauri & Grønhaug 2010). Den 

inkluderades för att säkerställa att beroendevariabeln beror på förändringen av den 

oberoende variabeln. Under perioden för kontrollgruppen ändrades ingenting i den 

befintliga interiör eller exteriör som rådde utan observationerna skedde i den miljö 

IKEA skapat. Det med anledning av att inte manipulera en befintlig miljö utan jämföra 

ett senare resultat med en rådande verklighet (bilaga 2). Kontrollgruppen benämns även 

som fas 0. Observation av kontrollgrupp skedde den 11/4, 12/4 samt 14/4 och 

innefattade 2070 deltagare. 

3.6 EXPERIMENTGRUPPER 
Experimentgruppen är den grupp deltagare som utsätts för en experimentell variation 

(Bryman & Bell 2005). Enligt Ghauri & Grønhaug (2010) är det experimentgruppen 

som utsätts för manipulation av den oberoende variabeln. Gruppen jämförs sedan med 

kontrollgruppen för att utesluta alternativa förklaringar till ett kausalt samband. Det här 

experimentet har genomgått tre faser, fas 0-2, vilket innebär att det funnits en 

kontrollgrupp och två experimentgrupper. 

3.6.1 EXPERIMENTGRUPP 1 

Fas 1 innebar visuella förändringar vilka genomfördes i och i anslutning till rummet (se 

bilaga 3). Som nämnts tidigare ägde observationerna rum under tre dagar varav en 

helgdag och två vardagar. Datumen för observation av experimentgrupp 1 var den 16/4, 

17/4 samt 21/4 och innefattade 1842 deltagare. 

3.6.2 EXPERIMENTGRUPP 2 

Fas 2 innebar att de visuella stimuli från fas två fortfarande fanns i rummet men 

ytterligare stimuli tillfördes i form av auditiv stimuli. En Ipod med tillhörande 

högtalare, modell mindre, placerades i rummet som spelade musik från en färdig 

spellista under observationstiden (se bilaga 4). Även denna fas varade under två 

vardagar och en helgdag. Datumen för observation av experimentgrupp 2 var den 18/4, 

19/4 samt 22/4 och innefattade 1820 deltagare. 
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3.7 OBSERVATIONER 
För att kunna identifiera sambandet mellan de oberoende variablerna (stimuli) och de 

beroende variablerna (kundbeteendet) har observationer genomförts vilket enligt 

Christensen et al. (2010) är en av flera existerande vetenskapliga insamlingstekniker. 

Anledningen till att observationer valdes var för att kunna iaktta företeelser i en verklig 

miljö vilket Olsson & Sörensen (2011) är ett utmärkande drag för observationer. 

Fördelen med att använda insamlingstekniken är enligt Christensen et al. (2010) och 

Bryman & Bell (2005) potentialen att kunna studera omedvetna och verkliga beteenden 

i reell tid vilket innebär att insamlingen inte är beroende av att individer själva kommer 

ihåg vad de gjorde. Vidare hävdar Bryman & Bell (2005) att individer inte alltid minns 

helt rätt i exempelvis en enkätundersökning. En annan fördel med att använda tekniken 

menar Christensen et al. (2010) är att individer gärna framställer sig för hur de vill vara. 

Det här är en av anledningarna till valet av observationer då syftet var att se deltagarnas 

beteenden utan att interagera med eller påverka dem. Istället handlar det om att mäta ett 

beteende för att kunna dra en generell slutsats om sambandet mellan stimuli och 

kundbeteendet. Insamlingstekniken var ett bra tillvägagångssätt för att kunna studera 

beteendet hos deltagarna. Det var även fördelaktigt då IKEA inte ville att deras kunder 

skulle bli störda eller känna sig obekväma i varuhuset. Observationerna skedde därför 

på ett någorlunda långt avstånd från rummet för att försäkra att kunderna inte skulle bli 

störda eller påverkade. Platsen var dock tillräckligt nära för att kunna genomföra 

korrekta observationer. 

Den typen av observation som använts är strukturerade observationer vilket innebär att 

situationer och beteenden som ska observeras planeras i förväg (Olsson & Sörensen 

2011). Enligt Patel & Davidsson (2011) ska beteendet som mäts vara frekvent och 

förutsägbart för att kunna fastställa var och när genomförandet av observationerna skall 

ske. Genom kundflödesmätningen kunde det fastställas var och när observationerna 

skulle äga rum vilket redogjordes för tidigare i metoden. Beteendet i form av responsen 

uppmärksamhet och närmande var även bestämt i förväg och genom 

kundflödesmätningen kunde det fastställas att det här kundbeteendet ägde rum på 

IKEA. 

Informationen som framkommer under observationen ska även registreras systematiskt 

enligt Patel & Davidsson (2011). Det första observationsschemat som skapades testades 

först för att se att det var praktiskt användbart och lättförståeligt. Bryman & Bell (2005) 
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betonar vikten av att det är lätt att förstå samt tydligt och specifikt för att den insamlade 

data ska vara rättvis och korrekt. Genom att ett test av schemat genomfördes blev det 

uppenbart att vissa frågor behövde ändras då de var irrelevanta samt svåra att förstå. 

Frågorna var även för komplicerade att använda sig av i verkligheten vilket innebar att 

den slutgiltiga mallen blev mycket enklare och tydligare (se figur 5). För att säkerställa 

att observationerna tolkas enhetligt diskuterade observatörerna ingående hur 

observationerna skulle gå till. 

 

Fig. 5: Observationsschemats utformning (Källa: egen) 

3.8 URVAL 
Efter att platsen för experimentet valdes ut gjordes inget selektivt urval av de människor 

som passerade rummet då alla observerades och deltog i experimentet. Det kallas enligt 

Bryman & Bell (2005) för ett totalurval då alla människor ingår i det som mäts och 

representerar populationen. De som uteslöts var barn och för att fastställa vem som är 

barn eller vuxen vad har det sunda förnuftet fått säga sitt. 

3.9 ETIK  
Patel & Davidsson (2011) argumenterar även för observationer då det inte kräver att 

deltagarna frivilligt deltar. Att deltagarna blivit observerade utan deras kännedom kan 

dock anses oetiskt enligt Ghauri & Grønhaug (2010). Det ska här poängteras att 

observationen endast avsåg undersöka ett beteende och inte att studera vilka varor 

kunderna köpte. Ingen information skrivs upp om individernas personliga egenskaper, 

identitet eller attribut, de är endast deltagare. Det här experimentet hade inte heller 

kunnat genomföras om strukturerade observationer inte ägt rum. 
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3.10 BEARBETNING AV DATA 
Efter insamling av empirisk data sammanställdes det i ett Excel dokument. Därefter 

exporterades data till SPSS för att testa hypoteserna statistiskt. De tester som användes 

var ANOVA samt Chi2 eftersom de ämnar att statistiskt acceptera eller förkasta 

hypoteser. Wahlgren (2008) förklarar att ANOVA kan användas för att jämföra 

medelvärden för tre grupper. Testet går till så att populationsmedelvärden inom grupper 

jämförs med medelvärdena mellan populationerna (Argyrous 2011). Om medelvärdena 

uppvisar en signifikant skillnad kommer p = < 0,05 vilket innebär att hypotesen 

accepteras (Wahlgren 2008). Eftersom experimentet innehöll sammanlagt tre faser var 

ett ANOVA nödvändigt för att se om det förelåg signifikanta skillnader i medelvärdena 

av tiden deltagarna spenderade i experimentområdet. Ett ANOVA kan enligt (Argyrous, 

2011) endast visa att det föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna och ett 

POST HOC bör därför ingå för att se var skillnaden finns. POST HOC användes då det 

bidrog till djupare analyser och gav mer explicit information. Då hypoteserna även 

avsåg undersöka om det var signifikanta skillnader mellan hur många deltagare som 

stannade i experimentområdet användes ett Chi2-test vilket enligt Wahlgren (2008) 

används för att istället se om det finns signifikanta skillnader mellan variablerna i en 

korstabell. Ett Chi2test fungerar så att den förväntade frekvensen jämförs med 

observerade frekvenser och om det föreligger en signifikant skillnad kommer p = < 0,05 

vilket innebär att hypotesen accepteras (Wahlgren 2008). 

3.11 VALIDITET 
Validitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) samt Bryman & Bell (2005) 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta och ett viktigt kriterium 

för att bedöma undersökningens kvalitet. Vidare anser Olsson & Sörensen (2011) att 

validiteten är det viktigaste kravet vid mätinstrument. En kvantitativ undersökning är 

fullständigt valid om undersökningen ger ett mätvärde hos populationen som motsvarar 

det verkliga värdet (Christensen et al. 2010). Genom ett test av det första pilotschemat 

av observationerna blev det färdiga observationsschemat som sedan kom till 

användning mer tillämpbart och tydligt. Det innebar en större möjlighet att mäta det 

som var relevant att mäta. Utöver det har även diskussioner ägt rum för att fastställa hur 

observationerna ska gå tillväga samt hur deltagarna ska tolkas vilket styrkt validiteten i 

observationerna. Huvudregeln är att begränsa till att endast samla in den information 

som är relevant för vad som ämnas undersökas enligt Körner & Wahlgren (2008), vilket 
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gjorts då observationsschemat är konstruerat efter de hypoteser som ställt upp vilket 

även kan ses i operationaliseringen. Vidare skiljer Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) 

och Bryman & Bell (2005) på den interna och externa validiteten. 

3.11.1 INTERN VALIDITET 

Den interna validiteten beror på hur väl begreppen överensstämmer med de mätbara 

definitionerna av dem enligt Eriksson & Wiedersheim -Paul (2011). Arbnor & Bjerke 

(1994) benämner intern validitet som relevans och avser i huvudsak det logiska 

förhållandet mellan en undersökning och den existerande teorin på området. Bryman & 

Bell (2005) menar att genom den slumpmässiga fördelningen av en kontrollgrupp och 

experimentgrupp kan eliminera alternativa förklaringar och på så sätt uppnå intern 

validitet. Genom att en undersökning genomförts där ett totalurval använts innebär det 

enligt Körner & Wahlgren (2008) att alla individer i populationen getts en möjlighet att 

vara en del av urvalet. De kunder i varuhuset som passerar rummet under någon utav 

faserna blir således en del av undersökningen och ett selektivt urval har då inte skett 

(förutom det faktum att barn uteslutits). 

3.11.2 EXTERN VALIDITET 

Det stora och representativa urvalet som representerar empirin styrker det faktum att 

generaliseringar kan göras. Arbnor & Bjerke (1994) samt Bryman & Bell (2005) 

förtydligar att möjligheten att kunna göra generaliseringar återspeglas i den externa 

validiteten. Ghauri & Grønhaug (2010) anser det viktigt inom kvantitativ forskning att 

en hög extern validitet uppnåtts. Enligt Patel & Davidsson (2011) krävs det enligt vissa 

forskare att n>30 eller enligt andra att n> 50 för att urvalet ska kunna representera 

målpopulationen och att det därmed ska finnas en möjlighet att kunna göra 

generaliseringar. Vidare förklarar Patel & Davidsson (2011) att det inte finns någon 

exakt siffra. Antalet deltagare i experimentet var sammanlagt 5732 st. vilket innebär att 

n>50. Antalet deltagare som ingått i de olika testerna för hypoteserna har även varit 

n>50. Det styrker att en hög extern validitet uppnåtts och att generaliseringar kan göras. 

Antalet deltagare i experimentet har även varit stort vilket innebär att det går att 

generalisera då enskilda individers subjektiva preferenser inte påverkat resultatet.  

Det finns faktorer som kan hota den externa validiteten vilket Bryman & Bell (2005) 

förklarar kan uppstå om undersökningen är väldigt unik vilket innebär att den kan vara 

svår att tillämpa i andra miljöer. Undersökningen som ägt rum på IKEA är unik i den 
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mån att de har tydliga gångar med så kallade ”utställningsrum” längs med gångarna i 

varuhuset vilket inte många andra butiker har. Men miljön kan även representera en del 

av en butik i en annan situation och i övrigt är miljön eller situationen på IKEA inte 

speciellt unik. 

Enligt Bryman & Bell (2005) är det även negativt om deltagarna på något sätt blir 

medvetna om att de deltar i ett experiment. Därför har placeringen av observatörer när 

experimentet genomförts varit noggrant genomtänkt (se bilaga 1). Observationerna har 

skett från en plats som inneburit att när kunden kommer gående i gången ser de endast 

ryggen på observatören och ingen ögonkontakt kan ske. När de väl är utanför rummet 

sker observationerna från andra sidan av rummet vilket innebär att de inte kan vara 

medvetna om att de är observerade. 

3.12 RELIABILITET 
Reliabilitet är ett mått på hur stabilt och tillförlitligt mätinstrumentet är (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011; Bryman & Bell, 2005). För att undersökningen ska vara valid 

krävs hög reliabilitet (Arbnor & Bjerke 1994; Christensen et al. 2010; Bryman & Bell, 

2005). Reliabiliteten kan påverkas av följande faktorer: den som utför mätningen, 

omgivningen där mätningen utförts, själva mätinstrumentet samt det undersökta 

objektet (Körner & Wahlgren 2008). Det här betonas även av Bryman & Bell (2005) 

samt Christensen et al. (2010) som menar att det föreligger en hög reliabilitet om 

undersökningen inte blivit påverkad av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. 

Tidigare har reliabilitet i de strukturerade observationerna nämnts samt att deltagarnas 

beteenden är lika tolkade av observatörerna. En strukturerad observation innebär enligt 

Bryman & Bell (2005) högre reliabilitet än enkäter och intervjuer. För att kunna 

genomföra mätningar och observationer har två tidtagarur funnits tillhanda för att kunna 

registrera flera personer samtidigt och dessutom uppnå så exakt data som möjligt. 

Personalen på IKEA hade kunnat distrahera observatörerna eftersom det finns möjlighet 

till interaktion och samtal men de var väl medvetna om vikten av diskretion och har inte 

stört under pågående observationer. 

Under samtliga observationsdagar har tiderna för lunchraster samt pauser varit 

konsekventa för att se till att upprätthålla en god energi samt för att behålla fokus. Det 

är viktigt att observatören inte är trött eftersom uppmärksamheten försämras och 

reliabiliteten likaså (Bryman & Bell 2005). På helgdagarna har observationerna 
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genomförts av två observatörer istället för en då det varit fler deltagare i varuhuset 

under tillfällena. Även det styrker det faktum att koncentrationen upprätthållits på det 

som ska observeras. Under resterande dagar har endast en genomfört observationerna 

vilket enligt Patel & Davidsson (2011) samt Bryman & Bell (2005) innebär god 

reliabilitet då en observatör som är tränad inom området bidrar till detta. 

Christensen et al. (2010) och Bryman & Bell (2005) förklarar vidare att reliabiliteten rör 

frågan hur en undersökning skulle bli densamma om den genomfördes på nytt. För att 

testa reliabiliteten kan forskaren genomföra ett ytterligare test under en senare period 

för att se om resultaten skiljer sig åt. För att reliabiliteten ska vara hög menar Bryman & 

Bell (2005) att det ska vara ett starkt samband mellan experimenten. Det finns ingen 

anledning till att det inte skulle kunna ske med hänsyn till det som förklarats 

genomgående i metodkapitlet. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Kapitlet inleder med att presentera resultat och analys från hypoteserna där samband 

mellan stimuli och uppmärksamhet prövats, därefter följer resultat och analys från de 

hypoteser där relationen stimuli och närmande testats. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning för att tydliggöra resultaten. 

4.1 HYPOTES 1 
 

H1: Visuell stimuli leder till ökad uppmärksamhet 

Hypotesen ämnade undersöka sambandet mellan visuell stimuli och antalet kunder som 

uppmärksammade rummet. När data testades statistiskt i ett Chi2test framkom att ingen 

statistisk säkerställd skillnad förelåg eftersom p = 0,053>0,05 (se tabell 1). Det innebär 

att hypotesen förkastas. Det föreligger därmed ingen signifikant skillnad i antalet 

kunder som uppmärksammar butiksmiljön vid visuell stimuli jämfört med 

kontrollgruppen. Det procentuella resultatet var att 7,1 % av kunderna stannade och 

riktade sin uppmärksamhet åt rummet i experimentgrupp 1 där de utsatts för visuell 

stimuli (se bilaga 5), jämfört med 5,6 % i kontrollgruppen. Det är en ökning med 1,5 

procentenheter. 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,747
a
 1 ,053   

Continuity Correction
b
 3,496 1 ,062   

Likelihood Ratio 3,739 1 ,053   

Fisher's Exact Test    ,056 ,031 

Linear-by-Linear 

Association 

3,746 1 ,053 
  

N of Valid Cases 3912     

Tabell 1: Signifikansnivån för uppmärksamhet mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 1 
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Det är inte signifikant säkerställt att visuell stimuli skapat uppmärksamhet hos 

kunderna, vilket ifrågasätter många teorier som hävdar att en effekt av visuell stimuli är 

att kunderna faktiskt uppmärksammar det (Evans et al 2006). Det kan i sin tur bero på 

det Bitner (1992) samt Donovan & Rossiter (1982) betonar när det handlar om att rätt 

stimuli kan skapa uppmärksamhet hos kunden. Enligt Nordfält (2007) räcker det inte 

heller med att exponera erbjudanden synligt eftersom kundens tankar och subjektiva 

preferenser styr mycket av vad som uppfattas och uppmärksammas. Mattan var 

tillsammans med bordet placerade i gången för att överraska kunden vilket ifrågasätter 

Thurow & Nilsson (2008) som hävdar att det är ett effektivt sätt att skapa nyfikenhet 

och uppmärksamhet då resultaten inte stödjer teorin. Evans et al. (2006) beskriver även 

hur viktigt det är att placeringen är genomtänkt för att uppnå uppmärksamhet. 

Resultaten visar en tendens till att fler kunder uppmärksammat rummet men att ännu 

större skillnad kanske kunde ha påträffats om produkterna placerats längre ut i gången 

och mer synligt för de förbipasserande kunderna. 

Nordfält (2007); Evans et al. (2006) och Hultén et al. (2011) betonar vikten av att 

använda sig av ljussättning och färger för att få kunderna att reagera och bli 

uppmärksamma. Då ingen signifikans förelåg kan det bero på det Hultén et al. (2011) 

och Belizzi & Hite (1992) påpekar, nämligen att färger har olika betydelse för olika 

individer och att det är en subjektiv perception. Det här kan innebära att tillräckligt 

många kunder inte har intresserat sig för färgerna och temat i rummet vilket kan ha lett 

till att de inte uppmärksammat det, trots att färg i sig är en visuell stimuli. 

För att kunden ska kunna uppmärksamma en förändring i butiksmiljön krävs det 

dessutom att förändringen är större om det ursprungliga stimuli är starkt enligt Solomon 

(2009) och Evans et al. (2006). Då experimentrummet från början redan innehöll en stor 

mängd visuell stimuli kan det innebära att kunderna inte uppfattat förändringen vilket 

även det kan vara anledningen till att inte fler kunder stannade upp. 

4.2 HYPOTES 2 
 

H2: En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till ökad uppmärksamhet 

Hypotesens syfte var att testa om ett samband fanns mellan hur många kunder som 

uppmärksammade experimentrummet om en interaktion av visuell och auditiv stimuli 

förelåg. När hypotesen testades statistiskt genom ett Chi2test framkom att p = 0,000 < 

0,05 (se tabell 2) vilket innebär att en statistiskt säkerställd skillnad existerar. Därmed 
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accepteras hypotesen och en signifikant skillnad föreligger mellan hur många kunder 

som uppmärksammar butiksmiljön i experimentgrupp 2 jämfört med kontrollgruppen. 

Det var en procentuell ökning då 11,5 % av kunderna stannade och riktade sin 

uppmärksamhet åt rummet i experimentgrupp 2, där de utsatts för visuell och auditiv 

stimuli, jämfört med 5,6 % i kontrollgruppen (se bilaga 5). Den procentuella ökningen 

mellan faserna var således 5,9 procentenheter vilket är en fördubbling av andelen 

kunder som uppmärksammade butiksmiljön. 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,639
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 30,004 1 ,000   

Likelihood Ratio 31,027 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

30,632 1 ,000 
  

N of Valid Cases 4116     

Tabell 2: Signifikansnivån för uppmärksamhet mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2 

 

Genom att interagera tidigare tillförd visuella stimuli med auditiv resulterade det i att en 

signifikant skillnad förekom i antalet kunder som uppmärksammade rummet jämfört 

med kontrollgruppen.  

Interaktionen mellan auditiv och visuell stimuli har resulterat i en större förändring 

vilket enligt Solomon (2009) och Evans et al. (2006) är vad som krävs för att kunden 

ska uppmärksamma den. Eftersom analysen av H1 indikerar att de visuella stimuli inte 

var tillräckligt tydliga har musiken därmed förstärkt och skapat ett större intryck. 

Resonemanget stöttas av Meyers et al. (2010), Pine och Gilmore (1999) och Sweeney & 

Wyber (2002) vilka hävdar att en interaktion av fler stimuli kan förstärka ett tema och 

höja butiksatmosfären vilket har fått en betydelse för resultatet eftersom det skapat 

större uppmärksamhet. Musiken interagerades dessutom i rummet på ett annorlunda sätt 
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då det spelades från en Ipod inne i rummet och inte hördes i hela butiksmiljön. Solomon 

(2009) menar att det är viktigt att använda stimuli på platser där kunden inte förväntar 

sig att det ska finnas och även Nordfält (2007) förtydligar att det handlar om att vara 

innovativ och överraska kunden för att skapa uppmärksamhet. Resultaten visar att 

uppmärksamhet har skapats genom att tillföra auditiv stimuli på ett annorlunda sätt som 

kunder inte är vana vid. Det är däremot inte möjligt att säga om kunderna gillar musiken 

eller inte då Nordfält (2007) menar att musik kan tvinga till sig uppmärksamhet och 

Sweeney & Wyber (2002) förklarar istället att uppmärksamhet genereras när kunderna 

faktiskt föredrar musiken. Även Treasure (2011) kan ifrågasätta om uppmärksamheten 

är av god grund eller inte då det hävdas att musik som stimuli påverkar kunder 

kraftfullt, men det kan både vara med positiv och negativ inverkan.  

4.3 HYPOTES 3 
 

H3: Visuell stimuli leder till ökat närmande 

Hypotesen ämnade undersöka sambandet mellan visuell stimuli och hur länge kunden 

befann sig i rummet. Hypotesen testades statistiskt genom ett ANOVA -test och 

resultatet blev p = 0,028 < 0,05 (se tabell 3) vilket innebär att det därmed finns en 

statistiskt säkerställd skillnad mellan medelvärdena inom alla faser. Då hypotesen 

endast syftar till att se sambandet mellan experiment 1 och kontrollgruppen 

kompletterades ANOVA med ett POST HOC test för att se exakt var skillnaden finns. 

POST HOC testet visade att det var mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 1 den 

statistiskt signifikanta skillnaden förelåg då p = 0,037< 0,05 (se tabell 4), vilket innebär 

att hypotesen accepteras. Medelvärdet för experimentgrupp 1 var 34,67s. (se bilaga 6), 

jämfört med kontrollgruppen där medelvärdet var 17,41s., vilket är en fördubbling. 

Tabell 3: Signifikansnivån för spenderad tid mellan de tre faserna 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9238,741 2 4619,371 3,629 ,028 

Within Groups 236727,888 186 1272,731   

Total 245966,629 188    
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(I) Fas (J) Fas Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Kontrollgrupp Experiment 1 -17,2509
*
 6,6558 ,037 -33,675 -,827 

Experiment 2 -12,3116 6,2266 ,144 -27,676 3,053 

Experiment 1 Kontrollgrupp 17,2509
*
 6,6558 ,037 ,827 33,675 

Experiment 2 4,9392 6,3187 ,737 -10,653 20,531 

Experiment 2 Kontrollgrupp 12,3116 6,2266 ,144 -3,053 27,676 

Experiment 1 -4,9392 6,3187 ,737 -20,531 10,653 

Tabell 4: Signifikansnivån för spenderad tid mellan de tre faserna 

Genom att tillföra visuell stimuli i butiksmiljön resulterade det i en signifikant skillnad 

mellan grupperna i hur lång tid kunderna spenderade i rummet. Enligt Donovan et al. 

(1994) och Bitner (1992) stannar kunder längre om de trivs vilket ger stöd åt resultaten 

då kunderna valde att spendera längre tid när de väl befann sig där. 

De färger som tillfördes i rummet var varma vilket enligt Belizzi et al. (1983) och 

Nordfält (2007) leder till att kunderna närmar sig miljön i en större utsträckning vilket 

resultatet påvisar. Förändringen i belysningen kan likaså ha skapat en skillnad i 

beteendet då Areni & Kim (1994) förklarar att ljusare och starkare belysningen får 

kunderna att närma sig miljön och spendera längre tid i den. En viktig faktor vid valet 

av visuell stimuli var att färgerna skulle skapa symbios och enhetlig atmosfär för att 

förstärka temat vilket enligt Deng et al. (2010), Sweeney & Wyber (2002) och Pine & 

Gilmore (1999) är viktigt. Deng et al (2010) förklarar att användningen av lika färger är 

något som kunderna föredrar. Att fler kunder spenderade mycket längre tid i rummet 

(34,67s. jämfört med 17,41s. utan stimuli) kan därmed vara en kombination av 

ovanstående element som tillsammans lyckades förmedla en tilltalande atmosfär vilket 

Nordfält (2007) förklarar är det viktigaste vid utformning av butiksmiljön. Resultatet 

stödjer därmed att användningen av rätt stimuli i butiksatmosfären kan leda till att 

kunderna spenderar mer tid i butiken (Bitner 1992; Donovan & Rossiter 1982).  
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4.4 HYPOTES 4 
 

H4: En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till ökat närmande 

Hypotesen ämnade undersöka sambandet mellan interaktionen av auditiv och visuell 

stimuli och hur länge kunden befann sig i rummet jämfört med kontrollgruppen. När 

hypotesen testades statistiskt genom ett ANOVA blev resultatet att p = 0,028 < 0,05 (se 

tabell 5) vilket innebär att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan 

medelvärdena av alla faser. Då hypotesen endast syftar till att visa sambandet mellan 

experiment 2 och kontrollgruppen kompletterades ANOVA med ett POST HOC test för 

att se exakt var skillnaden fanns. POST HOC testet visade att skillnaden var mellan 

kontrollgruppen och experimentgrupp 1 (se H3). Mellan kontrollgruppen och 

experimentgrupp 2 var p = 0,144> 0,05 och därmed förkastas hypotesen. I 

experimentgrupp 2, där interaktionen testades, var medelvärdet 29,72s, jämfört med 

39,67 s. i experimentgrupp 1 där enbart visuell stimuli existerade (se bilaga 6). 

Tabell 5: Signifikansnivån för spenderad tid mellan de tre faserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9238,741 2 4619,371 3,629 ,028 

Within Groups 236727,888 186 1272,731   

Total 245966,629 188    
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(I) Fas (J) Fas Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Kontrollgrupp Experiment 1 -17,2509
*
 6,6558 ,037 -33,675 -,827 

Experiment 2 -12,3116 6,2266 ,144 -27,676 3,053 

Experiment 1 Kontrollgrupp 17,2509
*
 6,6558 ,037 ,827 33,675 

Experiment 2 4,9392 6,3187 ,737 -10,653 20,531 

Experiment 2 Kontrollgrupp 12,3116 6,2266 ,144 -3,053 27,676 

Experiment 1 -4,9392 6,3187 ,737 -20,531 10,653 

Tabell 6: Signifikansnivån för spenderad tid mellan de tre faserna 

Genom att interagera tidigare tillförd visuell stimuli med auditiv resulterade det i att 

ingen signifikant skillnad förekom i hur lång tid kunderna spenderade i rummet. Det har 

till och med blivit en minskning med nästan tio sekunder efter att auditiv stimuli tillförts 

(från 39,67 s till 29,72s). 

Resultaten i analysen stödjer inte det Treasure (2011) påstår om att musik påverkar 

tiden som kunden handlar i det här avseendet. Det kan vara en reaktion på det Donovan 

et al. (1994) förklarar, att kundernas respons beror på att de helt enkelt inte trivs i 

miljön. För att kunder ska stanna krävs det enligt Hultén et al. (2011); Yalch & 

Spangenberg (2000) och Nordfält (2007) att rätt musik finns i butiksmiljön. H2 visade 

att auditiv stimuli genererade i att kunderna uppmärksammade rummet vilket bör 

beaktas nu när kunderna väljer att inte spendera längre tid där. Det här kan bero på att 

musiken tvingat till sig kundens uppmärksamhet istället för att de uppskattar den då de 

väljer att inte spendera mer tid i rummet (Nordfält 2007), vilket nämnts innan. Musiken 

kan ha genererat uppmärksamhet då det är ett kraftfullt stimuli enligt Treasure (2011), 

men genom att ha en negativ inverkan istället för positiv med hänsyn till den här 

hypotesens resultat. Resultatet tydliggör betydelsen av det Meyers et al. (2010) 

argumenterar kring att musik kan skapa en distraktion och ett avstånd om kunderna inte 

gillar den.  
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Musiken som användes var förgrundsmusik och eftersom det är främst anpassat till män 

och individer i åldern 20-49 kan det ha spelat in i kundernas perception och respons. 

Musiken var dessutom i ett lugnt tempo och då Milliman (1982) har genomfört tidigare 

undersökningar där ett lugnt tempo fått kunder att stanna längre kanske kundernas 

respons på stimuli förändrats. Det är väldigt viktigt att förstå vilken typ av musik som 

ska spelas var eftersom det är väldigt situationsanpassat (Nordfält 2007), vilket betyder 

att resultatet hade kunnat bli annorlunda med en annan sorts musik som passar miljön 

och kunderna bättre. Komplexiteten i att förstå vilken musik som är rätt betonar även 

Treasure (2011) genom att förklara att om man inte vet var, när, hur och varför musiken 

väljs är det som att låta en dekoratör måla väggarna i butiken med vilken färg som helst. 

Enligt Sweeney & Wyber (2002) och Pine & Gilmore (1999) är det även viktigt att de 

sensoriska stimuli som används skapar synergi för att förstärka temat och höja 

atmosfären vilket kan innebära att musiken inte fungerade i relation till de visuella 

stimuli. Evans et al. (2006) kritiserar användningen av för mycket stimuli då kunden 

istället kan bli förvirrad av för många intryck, vilket tydligt åskådliggörs då kunderna 

spenderar mindre tid i rummet efter att ha tillfört auditiv till det visuella. Meyers et al. 

(2010) förklarar att de auditiva intrycken kan ta över vilket det här resultatet visar. De 

positiva effekterna från de visuella stimuli har försämrats. Anledningen till att de inte 

trivs kan således vara beroende av att dessa stimuli tillsammans inte skapar en trivsam 

miljö och därför ger en motsatt effekt (Thurow & Nilsson 2008). 

4.5 SAMMANFATTAT RESULTAT AV HYPOTESER 
 

H1: Visuell stimuli leder till ökad uppmärksamhet FÖRKASTAD 

H2: En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till 

ökad uppmärksamhet 

ACCEPTERAD 

H3: Visuell stimuli leder till ökat närmande ACCEPTERAD 

H4: En interaktion av visuell och auditiv stimuli leder till 

ökat närmande 

FÖRKASTAD 
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5 AVSLUTNING 
Kapitlet för en diskussion kring de resultat studien visat. Därefter följer slutsatser där 

forskningsfrågan besvaras och slutligen diskuteras uppsatsens begränsningar och 

förslag till framtida forskning. 

5.1 SLUTDISKUSSION 
Resultaten av studien visar att små visuella och auditiva förändringar har fått stor 

inverkan i kundernas beteende. När miljön i rummet förstärktes med färger, ljus och 

ytterligare varor innebar det stora förändringar i kundbeteendet då de visade en positiv 

respons på adderat stimuli. Kunderna spenderade i genomsnitt dubbelt så lång tid i 

miljön efter manipuleringen. När stimuli skapar en stark symbios kan teman förstärkas 

och butiksatmosfären höjas vilket är precis det studien visat, det visuella stimuli som 

tillförts har skapat en synergi med redan befintliga stimuli. De visuella stimuli medförde 

däremot inte att kunden uppmärksammande miljön mer vilket troligtvis beror på att 

kunderna inte blev överraskade, vilket i sin tur kan bero på att visuell stimuli redan 

existerade i den befintliga miljön. För att generera en uppmärksamhet kan det därför 

krävas att mer visuell stimuli tillförs eller visuell stimuli som skiljer sig från den redan 

befintliga miljön. 

En interaktion mellan auditiv och visuell stimuli påverkar kunden på motsatt sätt: det 

skapar större uppmärksamhet men gör inte att kunderna stannar längre. Genom att 

jämföra kundernas respons på interaktionen av stimuli med vad som skedde när kunden 

enbart var exponerad för visuell stimuli tydliggörs att det auditiva får negativa 

konsekvenser för det stimuli som finns där från början. Musiken kan således ha tvingat 

till sig uppmärksamhet vilket betyder att kunderna stannat upp och reagerat. Det här kan 

bero på att kunderna blev överraskade och undrade var musiken kom ifrån. Musikvalet i 

den här studien var lugn förgrundsmusik för att förhöja den redan befintliga 

sovrumsmiljön. Intentionen var att skapa en lugn harmonisk atmosfär där kunderna trivs 

och spenderar längre tid. Resultatet visade att kunden inte närmade sig miljön trots att 

musiken var i lugnt tempo och anpassad efter en bred målgrupp. Den negativa 

responsen kan bero på att kunderna inte gillat musiken eller att de visuella och auditiva 

stimuli inte arbetat i synergi och på så sätt skapat ett rörigt och negativt intryck. Det är 

viktigt att ta hänsyn till de stimuli som redan existerar för att inte kunden ska bli störd 

av att det är för många intryck. Resultatet påvisade att kunden kan ha blivit störd 
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eftersom de auditiva stimuli som tillfördes inte arbetade i symbios med det visuella då 

kunderna i genomsnitt spenderade drygt 10 sekunder mindre i miljön.  

Auditiv stimuli skapade uppmärksamhet vilket är det första steget i köpprocessen i 

butiken enligt AIDA- modellen. Det kan därför vara ett bra verktyg när information och 

budskap bör tydliggöras medan visuell stimuli istället blir att skapa nästa steg då 

kundens intresse fångas mer långvarigt och de närmar sig miljön under en längre tid. 

Det går inte att tro att samtliga effekter kan uppnås genom att enbart addera fler stimuli, 

vilket studien visar, då stimuli interagerar med varandra och skapar nya effekter 

tillsammans. Meyers et al. (2010) och Hultén et al. (2011) förklarar att fler experiment 

måste göras på fler stimuli samtidigt för att förstå hur sensorisk stimuli kan skapa 

synergi och vilka effekter det får. Den här studien tydliggör det som poängteras men 

skapar också en insikt om hur komplex situationen är då en interaktion kan få en 

försämrad eller oönskad effekt på kundbeteendet om stimuli inte arbetar i synergi. Det 

är därför viktigt att veta exakt vad som skall uppnås med att tillföra stimuli eftersom 

resultaten visar hur olika skillnaderna kan vara beroende av vad som implementeras. 

Genom att tillföra stimuli kan istället den positiva effekten ett befintligt stimuli har 

elimineras, vilket är en viktig kännedom och belyser hur situationsanpassat användandet 

av sensorisk stimuli är. Att enbart tillföra stimuli kan således få fel konsekvenser då en 

förändring i kundens beteende kan skapas, men på fel sätt. 

Studien visar att olika typ av stimuli och dess interaktion medför annorlunda 

förändringar i kundbeteendet vilket företag och marknadsförare bör vara medvetna om. 

Företag måste känna sin kund och förstå vad de förväntar sig och hur de upplever 

miljön för att kunna addera rätt stimuli och kunna skapa en önskad respons. Vilka 

stimuli som ska användas och hur beror därmed på vad miljön eller situationen vill 

förmedla. 

5.2 SLUTSATS 
 

Hur påverkas kundens beteende när visuell samt auditiv stimuli tillförs? 

Visuell stimuli leder till ökat närmande i miljön. Enligt flertalet teorier leder kunder som 

spenderar mer tid i butiken även till fler oplanerade köp Företag ska därför vara 

medvetna om att det räcker med att tillföra små förändringar i form av visuell stimuli 

för att förstärka en butiksmiljö och påverka kundernas beteende. 
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Visuell stimuli leder inte till ökad uppmärksamhet. Visuell stimuli har andra positiva 

effekter men när det kommer till specifikt att skapa uppmärksamhet är det inte rätt 

stimuli att tillföra. 

En interaktion av auditiv och visuell stimuli leder till ökad uppmärksamhet men inte till 

ökat närmande. Musik är ett väldigt enkelt medel att addera till en befintlig miljö för att 

skapa uppmärksamhet och kan med fördel användas för att nå ut med en nyhet eller ett 

budskap. Att addera auditiv stimuli till det visuella genererade i ett minskat närmande. 

Genom att addera stimuli till en befintlig miljö kan den positiva effekten av existerande 

stimuli försämras. Företag kan inte enbart ta hänsyn till den positiva effekten som ett 

stimuli har på kundens respons när det interageras med andra stimuli i miljön. Det kan 

mer stjälpa än hjälpa. Det går därmed inte att addera ny stimuli och försöka skapa 

multisensoriska upplevelser som har en positiv respons hos kunden utan att ha en större 

förståelse för den komplexa interaktionen mellan dem. 

 
Fig. 6: Resultat av studie (Källa: egen) 

 

5.2 BEGRÄNSNINGAR 
Studien är gjord i en specifik del av butiksmiljön på IKEA vilket bör tas i åtanke när 

resultaten studeras. Det begränsar möjligheten att kunna generalisera resultatet till 

miljöer som skiljer sig mycket. Exempelvis kan experimentets utfall skilja sig mellan 

olika branscher. Deltagarna i studien bestod av IKEA:s kunder vilket är en bred 

målgrupp men det kan ändå innebära att resultatet skiljer sig när en annan målgrupp 

utsätts för samma experiment. 



  

 

  46 (59) 

 

5.3 FRAMTIDA FORSKNING 
Då det visuella haft en positiv effekt på tiden kunden spenderar i miljön skulle det vara 

intressant att se vilken respons små visuella förändringar skulle generera i andra 

miljöer. Musikens effekt på kundbeteendet bör det även forskas vidare om eftersom det 

fortfarande föreligger en del frågetecken kring om det är valet av musik eller musikens 

placering som påverkar responsen samt om uppmärksamheten är positivt eller negativt 

grundad.  

Resultaten kring hur olika stimuli interagerar med varandra är väldigt intressanta och 

någonting som bör undersökas vidare. Det går inte att enbart studera responsen av 

enskilda stimuli eftersom de skapar en annan respons när de interagerar med varandra. 

Det krävs därför betydligt mer forskning kring det multisensoriska användandet av 

stimuli för att skapa större förståelse för vad som händer när olika stimuli adderas och 

effekterna det får. I specifikt butiksmiljöer kan det skapa en större insikt om hur stimuli 

kan förbättra eller försämra redan befintliga miljöer.  
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7 BILAGOR 

BILAGA 1- KUNDFLÖDESMÄTNING 
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BILAGA 2- KONTROLLRUM, FAS 0 
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BILAGA 3- EXPERIMENTRUM, FAS 1 & 2 
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BILAGA 4- SPELLISTA 
 

John Legend Green light 04:44 

John Legend It's over 04:28 

John Legend Everybody knows 04:35 

John Legend Quickly 03:43 

John Legend Cross the line 03:23 

John Legend No other love 03:59 

John Legend This Time 04:24 

John Legend Satisfaction 04:46 

John Legend Take me away 03:03 

John Legend I Love, You Love 04:34 

John Legend Can't be my lover 04:34 

John Mayer Heartbreak Warfare 04:30 

John Mayer Half of my heart 04:10 

John Mayer Who says 02:56 

John Mayer Waiting on the World to Change 03:21 

John Mayer I Don't Trust Myself 04:52 

John Mayer Gravity 04:06 

John Mayer Vultures 04:12 

John Mayer Stop This Train 04:45 

John Mayer Daughters 03:59 

John Mayer Message in a bottle 04:23 

John Mayer No such thing 03:51 

John Mayer Why Georgia 04:29 

John Mayer My Stupid Mouth 03:45 

John Mayer Your body is a wonderland 04:10 

John Mayer Free Fallin' 04:24 

John Mayer Say 03:49 
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BILAGA 5- KORSTABELL ÖVER UPPMÄRKSAMMANDE 

 

 
Uppmärksammade? 

Total Ja Nej 

 Kontrollgrupp Antal 116 1954 2070 

Förväntat antal 165,0 1905,0 2070,0 

Totalt 5,6% 94,4% 100,0% 

Experiment1 Antal 131 1711 1842 

Förväntat antal 146,9 1695,1 1842,0 

Totalt 7,1% 92,9% 100,0% 

Experiment2 Antal 210 1610 1820 

Förväntat antal 145,1 1674,9 1820,0 

Totalt 11,5% 88,5% 100,0% 

Total Antal 457 5275 5732 

Förväntat antal 457,0 5275,0 5732,0 

Totalt 8,0% 92,0% 100,0% 

Tabell 7: Korstabell över uppmärksammande mellan de olika faserna 
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BILAGA 6- MEDELVÄRDEN I SPENDERAD TID 

 

 

Fas Medelvärde N Std. Deviation 

Kontrollgrupp 17,413 59 14,8052 

Experiment 1 34,664 56 36,6688 

Experiment 2 29,724 74 45,3391 

Total 27,344 189 36,1709 

Tabell 8: Medelvärden mellan spenderad tid i rummet och faserna 
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