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Sammanfattning 
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Linnéuniversitetet, 2FE65E, VT13 

 

Författare: Ann Hoang och Fanny Kernell 

Handledare: Kaisa Lund 

 

Titel: Sinnesupplevelser på nätet – Hur modebutiker på nätet kan förstärka kundupplevelsen 

 

 

Bakgrund: Näthandel har på kort tid ökat nästintill lavinartat vilket kommer som en följd av 

att allt fler människor idag är uppkoplade på Internet. Det öppnar upp för företagen att hitta 

nya sätt att konkurrera på samtidigt som avstånden mellan kunder och företag minskar. 

Företagen måste hitta nya sätt att utmärka sig på, och genom att utforma sina nätbutiker på ett 

sätt så att kundernas sinnen engageras möjliggör företagen för dessa att skapa sig en mer 

individuell upplevelse. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv studera hur företag inom 

modebranschen kan arbeta med syn- och hörselsinnena för att förstärka kundupplevelsen på 

nätet. 

 

Metod: Arbetet består av intervjuer med marknadschefer och webbansvariga för fyra 

nätbutiker i Sverige. Det är en kvalitativ studie som genomförts dels med intervjuer men även 

med stöd av observationer. 

 

Resultat och slutsatser: I dagens konkurrens på Internet är det viktigt att företag, och 

nätbutiker, finner nya sätt att differentiera sig på. Genom att tillämpa strategier för hur syn- 

och hörselsinnena på bästa sätt kan stimuleras hos kunden, kan nätbutikerna skapa sig 

konkurrensfördelar.  

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, kundupplevelse, modebranschen, virtuella 

servicelandskap, synsinnet, hörselsinnet 
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1 INTRODUKTION 
 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en bakgrund samt problemformulering 

som introducerar läsaren till det valda ämnet. Därefter formuleras ett syfte som 

mynnar ut i de forskningsfrågor som valts. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är få människor som undgått den snabba utvecklingen som Internet har haft. 

Findahl (2012) visar i en rapport att 1995 hade två procent av Sveriges befolkning 

tillgång till Internet och att den siffran 2012 hade stigit till 89 procent. Rådmark 

(2009) påpekar att näthandeln de senaste åren, som en följd av den ökade mängden 

uppkopplade människor, ökat näst intill lavinartat och att tillväxten har varit starkare 

än för fysiska butiker. Han poängterar att det är ett fenomen som inte ens existerade i 

mitten på 1990-talet, så det är viktigt att komma ihåg att det är någonting som 

fortfarande kan räknas som nytt. Vidare, fortsätter han,  dröjde det ett par år innan 

utvecklingen började ta fart och det var inte förrän i början av 2000-talet som 

majoriteten av nätbutikerna faktiskt gick med vinst. Forsberg (2013) visar i en 

undersökning att 74 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år shoppade på 

nätet under perioden 2011-2012.          

  

Turban, King, Lee, Liang och Turban (2012) förklarar begreppet näthandel som 

processen att köpa och sälja tjänster och produkter via Internet. Frankel (2007) 

utvecklar detta och menar att näthandel möjliggör nya sätt att konkurrera på, 

samtidigt som det krymper avstånden mellan företag, kunder och marknader. Gay, 

Charlesworth och Esen (2007) menar att fenomenet Internet har förändrat 

spelrummet för affärsvärlden och för marknadsföringen. De anser att Internet har 

utvecklats och kommit långt under en relativt kort tid och att det har skapat en ny 

spelplan där kunderna besitter mer makt genom den stora tillgången av information. 

Detta påstående stöds även av Meerman Scott (2011) som menar att den här 

förändringen i reglerna gjort att företagen måste utveckla sina Internet-sidor på bästa 

sätt för att kunna tillgodose kundens behov. Han poängterar att Internet handlar om 

att ge kunderna användbar information när de behöver det.  
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Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) förklarar att teknologisk utveckling har lett till att 

nya försäljningskanaler har skapats. De fortsätter att detta gjort det viktigt att förstå 

hur näthandelns utformning påverkar kunderna. Vidare understryker de att den miljö 

som kunder kommer i kontakt med på nätet kallas för det virtuella servicelandskapet 

och det kommer att påverka hur kunder känner gentemot företaget. Författarna 

fortsätter att det virtuella servicelandskapet kan delas in i estetik och symbolism, där 

den förstnämnda innefattar den sensoriska upplevelsen hos kunden medan den 

sistnämnda rör de associationer som väcks hos kunden.  

 

Gay et al. (2007) påvisar att Internet har öppnat upp för en helt ny global marknad 

där företagen på ett effektivt sätt kan arbeta med gamla, nuvarande och potentiella 

kunder. Den stora utmaningen för företag, menar Hultén, Broweus och van Djik 

(2011), är att kunna differentiera sig, då de traditionella metoderna inte längre ger 

samma genomslagskraft i den trängsel som uppstått som följd av glokaliseringen. 

Schmitt (1999), Gobé (2001) och Lindstrom (2005) har föreslagit marknadsföring 

som är inriktad på de mänskliga sinnena som ett sätt för företag att förstärka kundens 

upplevelse. Schmitt och Simonson (1997) menar nämligen att företagen måste se 

bortom att endast tillfredsställa kundens funktionella behov, och även se till de 

estetiska behoven i syfte att engagera kunderna.    

 

Hultén (2011) beskriver en teori som bygger på att ett varumärke kan skapa ett extra 

värde för kunden genom att dennes sinnen - hörsel, syn, smak, känsel och doft - 

attraheras i interaktionen med varumärket. Han kallar detta för den multi-sensoriska 

upplevelsen och för att uppnå det krävs det att fler än ett av sinnena engageras. 

Vidare menar han att marknadsförare ofta negligerar användandet av sinnena, trots 

att de spelar stor roll för kundens upplevelse. Lindstrom (2005) framhåller att hur vi 

upplever världen runt om kring oss bygger på våra sensoriska upplevelser. Det är just 

genom sinnena som vi kan koppla samman saker som sker nu med händelser i vårt 

förflutna. Det låter oss i sin tur förknippa smaker, dofter och ljud med minnen vi har 

sedan tidigare. Vidare påpekar han att ju fler sinnen som engageras, desto starkare 

effekt får meddelandet. Hultén et al. (2011) framhåller att människans fem sinnen 

avgör och påverkar upplevelsen av olika köp- och konsumtionsprocesser och menar 

därför att med hjälp av sinnena möjliggör detta hur individen uppfattar olika 

produkter och varumärken. Vidare förklarar de att användningen av 
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sinnesmarknadsföring kan bidra till att företagets marknadsföring blir framgångsrik, 

men också att sinnesupplevelsen för individen blir mer personlig. De förklarar också 

att sinnesmarknadsföring är hur företag kan använda sig av olika sinnesstrategier för 

att bygga upp och etablera en image som har en koppling till kundens identitet, 

livsstil och personlighet. Sinnesmarknadsföring handlar, enligt dem, också om hur 

företag kan bemöta kunden på ett mer personligt plan, till skillnad från mass- och 

mikromarknadsföring. Vidare poängterar de även att sinnesmarknadsföring kretsar 

kring hjärnans fem sinnen där dessa sinnen står i fokus, de menar att ett varumärke 

till stor del fastnar i en individs hjärna där denne skapar sig en image om varumärket 

med hjälp av bilder och föreställningar, samt att med hjälp av dessa bilder formar sig 

individen upplevelser av ett företag eller varumärke.    

   

1.2 Problemdiskussion 

 

Schmitt (1999) påvisade redan i början av det här millenniet att företagens förmåga 

att leverera en upplevelse till kunderna kommer att vara avgörande i deras framtida 

överlevnad. Han argumenterar att en upplevelse uppstår som ett resultat av att 

sinnena, hjärtat och hjärnan stimuleras. Vidare framhåller han att det viktiga är att 

vara medveten om att människor i dagens samhälle värdesätter själva 

shoppingupplevelsen lika mycket som att den fyller ett faktiskt behov. Hultén et al. 

(2011) resonerar att när en kunds sinnen stimuleras i köpupplevelsen bidrar det till 

hur denne kommer att uppfatta varumärket. De anser därför att en ökad kunskap om 

de mänskliga sinnena kan bidra till att kundens upplevelse av varumärket sker på ett 

mer personligt plan. 

 

Frankel (2007) anser att det går att skapa mervärde för kunderna genom att endast ha 

en bra webbplats. Han poängterar dock att det är oerhört viktigt att aldrig få kunden 

att känna sig tvingad att till exempel ta del av information, utan att allting måste ske 

på kundens villkor. Vidare anser han att det i dagens konkurrens är viktigt att vara 

personlig och hitta sätt att särskilja sig från mängden. Han understryker att den 

information som vi kan ta del av på Internet är begränsad till sådana saker som vi kan 

ta till oss via bilder och text. Befinner vi oss i det verkliga livet, fortsätter han, är det 

andra aspekter som påverkar oss som vi inte kan ta del av framför datorn, till 

exempel dofter och att fysiskt kunna ta på produkten. Han betonar ytterligare att 
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känseln är det viktigaste sinnet i köpprocessen av kläder, i kombination med att 

kunna syna plagget och menar därför att vi handlar sådana produkter “på känsla”. 

 

Bergström (2007) påpekar att näthandel har förmågan att kunna erbjuda kunder att 

konsumera direkt hemifrån, oavsett tid på dygnet. Hon menar vidare att kunder 

tidsbesparar samt ökar bekvämligheten när de handlar på nätet. Keng, Tang och 

Ghose (2003) framhåller att människor allt mer föredrar att handla varor och tjänster 

på Internet och att den tid som spenderas i de fysiska butikerna minskar. Johansson 

(2007) upplyser om nackdelen med att handla på Internet, vilket är att kunden inte får 

uppleva de intryck som erbjuds i en fysisk miljö. Vidare menar han att när kunder 

väljer att handla kläder på Internet går de miste om att kunna prova och känna på 

plaggets kvalitet. 

 

Frankel (2007) framhåller att alla produkter inte är lämpade att sälja på Internet och 

att ju färre sinnen som är involverade vid köpet av en produkt, desto större är 

chansen att produkten säljs. Vidare anser han att produkter som kläder inte är lätta att 

sälja på Internet då det är viktigt att kunna känna, prova och uppleva kläderna. Han 

framhäver att det är svårt att uppleva plaggets helhet genom Internet då det varken 

går att prova eller känna, vilket gör att många tvekar att handla kläder på nätet. För 

att lyckas erbjuda kunden den fysiska upplevelsen genom Internet menar han vidare 

att det krävs kreativa lösningar.   

 

Enligt Frankel (2007) är beskrivning i en nätbutik avgörande för försäljningen då den 

kan påverka och övertyga kunden. Vidare menar han att vi människor oftast tar 

beslut med våra känslor, vilket ger företagen utmaningen att kunna beröra och tilltala 

kunden på ett mer personligt plan. Hulten et al. (2011) styrker påståendet genom att 

poängtera att företag kan använda sig av sinnesmarknadsföring för att kunna beröra 

kunden på ett personligt plan. De fortsätter att sinnesmarknadsföring möjliggör för 

kund och företag att skapa ett emotionellt band, vilket de menar inte hade kunnat 

skapas med den traditionella marknadsföringen.  

 

Det är, i vår mening, en utmaning för företag som säljer kläder på Internet att 

presentera dessa på ett sätt som får kunden intresserad. I det här forumet kan kunden 

inte interagera med kläderna på samma sätt som skulle ske i en fysisk butik. Därför 
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menar vi att det är av oerhörd vikt att företagen är medvetna om hur de ska gå 

tillväga för att kundens upplevelse på nätet ska bli så fullständig som möjligt. Av den 

här anledningen valde vi tidigt att fokusera vårt arbete på modebranschen, och då 

främst därför att vi anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för de här 

företagen att implementera tankesättet om sinnenas roll i kundens köpupplevelse.   

 

Som tidigare nämnts expanderar Internet ständigt och det dyker upp nya nätbutiker 

var och varannan dag. Vi menar därför att det har blivit allt mer viktigt för företagen 

att utmärka sig för att inte försvinna i mängden. Det är här vi vill föra in argumenten 

rörande sinnenas betydelse. Cheng, Wu och Yen (2009) påvisar att vi uppfattar 

atmosfärer, till exempel i en butik, genom våra sinnen. Vår syn, hörsel, doft och 

känsel hjälper oss att skapa en uppfattning om miljön som vi vistas i. Vidare 

beskriver de att när fokus i stället flyttas till miljön och atmosfären på Internet 

reduceras användandet av sinnena till två stycken, nämligen synen och hörseln. De 

hävdar trots att känsel- och luktsinnet inte kan stimuleras i den här miljön, kan 

företagen manipulera eller stärka användandet av visuella och auditativa tecken för 

att förstärka kundens besök. Med detta i åtanke har vi valt att gå in på djupet av just 

syn- och hörselsinnet för att se hur företagen kan implementera dessa i sin 

exponering på nätet. Vi har valt att inte studera smak, lukt och känsel, då vi anser att 

de idag inte är möjliga att införa på nätet. 

 

Sinnesmarknadsföring som forskningsområde är relativt nytt, vilket innebär att en 

stor del av den forskning som finns tillgänglig är aktuell och nyskapande. Inom 

området näthandel är forskning kring sinnesmarknadsföring nästan obefintlig, vilket 

gör att vårt arbete känns viktigt och intressant då ett forskningsproblem finns. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vi ser stor potential för nätbutiker som säljer kläder att utveckla en strategi kring 

sinnesmarknadsföring och sinnenas användande i produkternas exponering. Det som 

framkommit i diskussionen ovan är att det är en utmaning för de här företagen att 

presentera sina kläder på ett sätt som ger kunden en känsla för hur klädesplagget 

kommer att passa och kännas i verkligheten. Enligt Nirmala och Dewi (2011) visade 

en undersökning genomförd 2008 av Nielsen Global Online Survey att kläder var ett 
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av de mest populära inköpen på nätet. Detta stödjer vår uppfattning att just 

modeföretag på nätet är en sektor som växer stadigt och vi anser därför att det är en 

intressant bransch att studera. Som nämnts i vår diskussion, måste företagen hitta sätt 

att vara personliga på för att kunna särskilja sig från mängden och sticka ut i 

konkurrensen. Det är av just den anledningen som vi anser att företagen bör 

undersöka användandet av sinnena i sin produktexponering på nätet. Som en följd av 

detta har vi formulerat följande forskningsfråga: 

 

- Hur kan nätbutiker inom modebranschen arbeta med sinnesmarknadsföring 

för att öka kundupplevelsen? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv studera hur företag inom 

modebranschen kan arbeta med syn- och hörselsinnena för att förstärka 

kundupplevelsen på nätet.      
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2 METOD 

 

Under den här rubriken ämnar vi redovisa de tillvägagångssätt som använts under 

arbetets gång samt motivera varför vi fann dessa lämpligast för att besvara vår 

problemformulering. Vi kommer att redogöra för val av forskningsmetod, inriktning, 

ansats samt hur datainsamlingen gått till. Avslutningsvis följer även ett kritiskt 

granskande av våra val. 

 

2.1 Forskningsmetod 

 

Bryman och Bell (2005) betonar att den kvantitativa metoden bygger på bearbetandet 

av siffror och att den tar en deduktiv ansats. Den lägger därför stor vikt vid prövandet 

av teorier och hypoteser. Vidare förklarar de att den kvalitativa metoden vanligtvis 

lägger vikten vid ord och tyngdpunkten ligger vid att generera teorier. Den tar alltså 

en induktiv ansats i förhållandet mellan teori och forskning. Vidare fokuserar 

forskaren på människors uppfattningar och tolkningar av sin verklighet. Glenn 

(2010) förklarar att den kvalitativa metoden ämnar skapa en djupare förståelse för 

människors beteende genom att studera varför och hur. Vidare betonar de att det 

innebär att forskaren använder sig av mindre och mer fokuserade urvalsgrupper och 

intervjupersoner. Författarna framhåller att intervjupersonerna väljs ut efter 

forskarens kriterier och med ett särskilt syfte, vilket ligger i motsats till de 

slumpmässiga urvalen som används vid en kvantitativ ansats. Vidare diskuterar 

Holme och Solvang (1997) den kvalitativa metodens styrka i att den ger forskaren en 

helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse.  

 

Glenn (2010) tillika Patel och Davidson (2011) påvisar att den kvalitativa metodens 

avsikt är att ge forskaren en djupare kunskap än vid en kvantitativ undersökning. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att den kvalitativa metoden är tolkningsinriktad 

och låter forskaren tolka miljön eller verkligheten som studeras. Merriam (2009) 

beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden går ut på att samla in och analysera 

insamlade data för att forskaren i sin tur ska kunna uppfatta det sammanhang som ett 

fenomen sker i. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att detta endast kan utföras 

genom intervjuer, observationer och analys av insamlade data. Holme och Solvang 

(1997) framhåller att generalisering i den kvalitativa metoden inte är huvudsyftet, till 



  
 

9 

skillnad från den kvantitativa metoden. Vi ämnar inte dra generella slutsatser i 

uppsatsen, utan vi vill i stället försöka gå in på djupet och studera det valda ämnet. 

Då vi, med hjälp av vår insamlade teori, ämnar skapa en djupare förståelse för det 

valda ämnet och eftersom det är vår tolkning av verkligheten som utgör en stor del av 

uppsatsen, anser vi därför att den kvalitativa metoden är mest lämpad. 

 

2.2  Inriktning 

 

Patel och Davidson (2011) förklarar två vetenskapliga förhållningssätt: positivism 

och hermeneutik. Positivismen har sina rötter i den naturvetenskapliga disciplinen 

och bygger på att testa hypoteser genom empiriska prövningar. Vidare anser de att 

positivismen kännetecknas av att helheten i ett problem kan studeras genom att dela 

upp det och studera delarna var för sig. Bryman och Bell (2005) styrker detta 

resonemang och menar att positivismen skiljer mellan teori och forskning och att 

forskningens roll är att pröva teorier. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012) beskriver hermeneutiken som läran om läsning och tolkning. Det är 

positivismens raka motsats, menar Patel och Davidson (2011), och den grundar sig i 

tanken att det går att förstå människor och företeelser genom att tolka beteende och 

språk. Forskaren har en subjektiv ansats som grundar sig i den egna förförståelsen. 

Positivismen, fortsätter de, ser på delarna av en helhet, medan hermeneutiken 

fokuserar på helheten och ställer den i relation till delarna.   

 

Esaiasson et al. (2012) påvisar att en forskare som har ett hermeneutiskt synsätt bör 

tolka text från två olika synvinklar: Vad betyder texten för mig som forskare och vad 

betyder texten för avsändaren? Genom att se på texten på detta vis kan forskaren 

skapa en bättre bild av dess innebörd, menar författarna. Det är det hermeneutiska 

synsättet som vår uppsats kommer att utgå från, då vi anser att det är mest lämpat för 

att hjälpa oss att besvara vår frågeställning på ett kritiskt vis.   

 

 

 

2.3 Ansats 
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Bryman och Bell (2005) understryker att när ett induktivt synsätt används är teorin 

resultatet av forskningsinsatsen. Det innebär att generaliserbara slutsatser dras med 

grund i observationer. Patel och Davidson (2011) fortsätter att forskaren formulerar 

en teori utifrån insamlade data, empirin. Det deduktiva synsättet, menar Bryman och 

Bell (2005), är den vanligaste uppfattningen av förhållandet mellan teori och empiri. 

Forskaren formulerar en eller flera hypoteser baserat på den förkunskap som finns 

om det valda området. Patel och Davidson (2011) anser att forskaren drar slutsatser 

utifrån befintliga teorier. De menar genom att ta avstamp i det deduktiva synsättet, 

kan objektiviteten i forskningen styrkas genom att utgångspunkten ligger i befintlig 

teori. Cooper och Schindler (2011) fortsätter att det deduktiva synsättet kräver 

starkare kopplingar mellan orsaker och resultat, än vid ett induktivt synsätt. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver den tredje och sista ansatsen, abduktion, som ett 

sätt att varva teori och empiri i det vetenskapliga arbetet och den kan därför ses som 

en kombination mellan induktion och deduktion. De betonar att fördelen är att den 

abduktiva ansatsen inte låser forskaren i lika hög grad som vid de andra två 

ansatserna. Vidare poängterar de att den största nackdelen med ansatsen är att det 

finns en risk att forskaren omedvetet väljer forskningsämne utifrån tidigare 

erfarenheter. Det är alltså viktigt att visa stor medvetenhet och att ha ett kritiskt 

granskande öga när den här ansatsen används, någonting som vi har varit noga med 

att ha i åtanke under arbetets gång. Vi inledde arbetet med att observera webbplatser 

innan vi påbörjade teorikapitlet. Därefter genomfördes den stora delen av 

empiriinsamlingen för att sedan, med den informationen i bakhuvudet, slutföra 

teorikapitlet. Då vi har förflyttat oss mellan teori och empiri genomgående i arbetet 

anser vi att vår uppsats följer en abduktiv karaktär.  

 

 

2.4 Datainsamling 

 

Merriam (2009) förklarar att det finns tre sätt att samla in data vid genomförandet av 

kvalitativa studier. Hon menar att forskaren kan samla in data genom att studera 

dokument, utföra intervjuer samt genomföra observationer. Vidare förklarar hon att 

dokument räknas som sekundärdata, medan intervjuer och observationer är 

primärdata. Avseende datainsamling för vår uppsats har vi använt oss av både 
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primär- och sekundärdata. På så vis finner vi att analysen kan få ett större djup då vi 

använder oss av både material som vi själva samlat in, tillsammans med teori som 

andra forskare kommit fram till tidigare. 

 

2.4.1 Primärdata 

 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) understryker att primärdata är data som 

samlas in med avsikt att besvara det valda syftet. De argumenterar vidare att 

forskaren använder primära källor, förstahandsinformation, för att genom till 

exempel intervjuer samla in ny data. 

 

Bryman och Bell (2005) framhåller den kvalitativa intervjun som den mest 

förekommande metoden för datainsamling i den kvalitativa forskningen. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att den kvalitativa intervjun håller en låg grad av 

strukturering, vilket ger forskaren en större flexibilitet då det öppnar upp för 

respondenten att utveckla sina svar. Vidare talar de om den semistrukturerade 

intervjun där forskaren komponerar en intervjuguide som innehåller övergripande 

ämnen, vilket ger en stor frihet för intervjuaren och respondenten att vara 

medskapare i intervjun. Patel och Davidson (2011) fortsätter att syftet med den 

kvalitativa intervjun är att finna nya aspekter hos något, vilket innebär att det inte 

finns något rätt svar. Bryman och Bell (2005) fortsätter resonemanget med att 

förklara att den kvalitativa intervjuprocessen kännetecknas av att vara flexibel. 

Oavsett om forskaren väljer att göra en semistrukturerad eller ostrukturerad intervju, 

menar de att intervjupersonen ges utrymme att bestämma i vilken riktning som 

intervjun ska gå. Under studiens gång har vi tillämpat en semistrukturerad intervju 

där vårt syfte var att få en djupare förståelse, men även en rik empirisk bas. Detta har 

kunnat genomföras då vi, med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1), har tillåtit 

intervjupersonerna att tala fritt där vi ställde så öppna frågor som möjligt i syfte att få 

samtalet att flyta genom hela intervjun. Detta möjliggjorde även för oss att ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna, vilket har bidragit till ytterligare användbar 

information som vi kan använda i vår uppsats.   

 

Vi valde att kontakta alla företag som vi kunde komma på som stämde in på det vi 

sökte, vilket i slutändan var 20 olika klädföretag som bedriver försäljning över nätet 
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för vår empiriska datainsamling. Företagen kontaktades först via e-post där vi 

formulerade syftet med studien, för att på så vis få reda på vilken kontaktperson på 

företaget vi skulle ta kontakt med. När vi senare fick mer information angående detta 

valde vi att ringa personen för att boka in en intervju, men tyvärr var endast fyra av 

de 20 vi kontaktade villiga att ställa upp på en intervju. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefon då detta var det enda möjliga alternativet för 

intervjupersonerna, medan den tredje intervjun skedde på plats hos företaget. Den 

sista och fjärde intervjun gjordes via e-post. Vi har i det här arbetet intervjuat 

följande personer, samt utfört observationer av deras nätbutiker (se bilaga 2 för 

företagspresentationer): 

 

 Lin Eriksson, marknadschef på Miinto.se. Telefonintervju. (2013-05-06) 

 Bobby Bjerrehus, delägare och webbansvarig på Karlbjer.se. Telefonintervju. 

(2013-05-16) 

 Anders Blomster, marknadschef på Outnorth.se. Personlig intervju. (2013-

05-17) 

 Anette Hall, webbansvarig på Lindex.se. Mejlintervju. (2013-05-20) 

 

Vårt syfte med samtliga intervjuer var att dessa skulle genomföras på företagens 

huvudkontor med avsikt att få träffa intervjupersonen personligen. Vi genomförde, 

som tidigare nämnts, två av fyra intervjuer via telefon då detta var det enda alternativ 

som var möjligt för intervjupersonerna och vi är tacksamma att de över huvud taget 

tog sig tid att ställa upp, då många av dem befann sig i en stressig tidsperiod. Varje 

telefonintervju pågick i cirka en halvtimme, vilket också var den tid som företagen 

kunde avsätta för oss. Trots den limiterade telefontiden som erbjöds, anser vi ändå att 

intervjupersonerna svarade utförligt på våra frågor. Vi fick även samtycke av 

intervjupersonerna att mejla dem vid ett senare tillfälle om vi hade kompletterande 

frågor, vilket vi anser har gett oss ytterligare användbar information som vi har 

kunnat tillämpa i vårt empirikapitel. Intervjun som genomfördes personligen pågick i 

omkring en timme och även där fick vi tillåtelse att mejla intervjupersonen med 

kompletterande frågor som uppkom under arbetets gång. Den sista intervjun fick som 

sagt bli en mejlintervju, vilket inte var det mest optimala alternativet för oss, men vi 

ansåg ändå att det var bättre än att inte få den här intervjun över huvud taget. Vi är 

tacksamma att hon tog sig tid att besvara våra frågor och vi är även tacksamma för 
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att hon gav oss tillåtelse att höra av oss igen om vi behövde utveckla de givna svaren 

ytterligare. Vi spelade även in alla intervjuer för att enklare kunna gå tillbaka till de 

svar som gavs. Denscombe (2009) framhåller att det möjligen kan finnas nackdelar 

med att spela in en intervju, då risken finns att respondenten känner sig obekväm och 

illa till mods. Av den anledningen var vi noga med att alltid först be 

intervjupersonerna om deras samtycke och de gav oss alla tillåtelse att göra det.   

 

Patel och Davidson (2011) anser att observationer är människans starkaste medel för 

att samla in information om sin omvärld och att det sker mer eller mindre 

slumpmässigt. Det är även en del i den vetenskapliga datainsamlingen, men då på ett 

mer kontrollerat vis. Vi har valt att utföra observationer, med stöd av en 

observationsguide (se bilaga 1), av våra intervjupersoners nätbutiker då vi anser att 

det ger oss ett extra stöd i vår empiriinsamling. Vi valde även att observera följande 

tio nätbutiker: MQ, Gina Tricot, Nelly, Boozt, Kappahl, JC, Ellos, Bubbleroom, 

Kotyr samt Stayhard. Anledningen till detta är att vi ville samla in ytterligare 

material för att ge oss själva möjlighet att styrka analysen och komma fram till 

tydliga förbättringsområden för den här typen av nätbutiker överlag. Vi fann att detta 

underlättade vårt arbete, då vi kunde ge analysen ett större djup på det här viset. 

 

 

2.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är material som redan samlats in av andra, förklarar Bryman och Bell 

(2005). De anser att det ger en god möjlighet för forskaren att få tillgång till 

tillförlitlig data på ett billigare och mindre tidskrävande vis än om forskaren själv 

skulle samla in den. En annan fördel är att den här typen av data oftast håller hög 

kvalitet då det är erfarna forskare som skapat den. Patel och Davidson (2011) menar 

att det är viktigt att de sekundärkällor som väljs ut även stödjer de egna idéerna och 

därigenom känns relevanta. De poängterar dock att forskaren även bör presentera 

sådana fakta som motsäger resultaten. Anledningen till detta är för att skapa en mer 

korrekt bild av verkligheten, för om endast sådana data som bekräftar resultatet 

diskuteras kan det ge en falsk bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Det är därför 

viktigt att uppvisa en källkritisk metod och medvetenhet. 
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Vi har valt att använda vetenskapliga artiklar och böcker som komplement och stöd 

till den insamlade empirin. Böckerna har vi funnit på Universitetsbiblioteket i 

Kalmar och de vetenskapliga artiklarna finns i Universitetsbibliotekets virtuella 

kataloger. Majoriteten är sedan hämtade från databasen Business Source Premier. Vi 

har i största möjliga mån undvikit att använda oss av Internet-källor, då vi finner att 

det kan vara svårt att veta vem avsändaren är och hur tillförlitlig webbplatsen faktiskt 

är. 

 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Patel och Davidson (2011) nämner begreppen reliabilitet och validitet samt beskriver 

dessa som viktiga för forskningens trovärdighet. Bryman och Bell (2005) beskriver 

reliabilitet som forskningens tillförlitlighet, vilket betyder, om det är möjligt att 

uppnå samma resultat om undersökningen utförs en gång till. Holme och Solvang 

(1997) menar att forskaren kan uppnå hög reliabilitet genom att olika mätningar av 

ett och samma fenomen visar sig ha samma eller likartat resultat. Vidare skriver de 

att reliabilitet innefattar hur forskaren har gått tillväga med undersökningen, samt hur 

noggrant materialet har behandlats. Enligt Veal (2011) ska användningen av 

reliabilitet göras med försiktighet om forskningen grundar sig på människor som 

befinner sig i sociala sammanhang där förändringar är möjliga. Anledningen till detta 

menar han beror på att den insamlade informationen från människors uppfattningar 

och åsikter endast är en tillfällig reflektion av en grupp människor som kan förändras 

över tiden. Bryman och Bell (2005) anser att det finns svårigheter att använda 

begreppet reliabilitet i kvalitativ forskning eftersom det inte går att frysa den sociala 

miljön. De skriver att det finns andra krav i kvalitativa undersökningar som istället 

bör beaktas och dessa är trovärdighet och pålitlighet. Vidare skriver de att det är 

viktigt med en bra och utförlig beskrivning av undersökningsprocessen och hur den 

har genomförts för att i sin tur kunna bevisa och bedöma resultatets överförbarhet. Vi 

har i vår uppsats försökt att skapa trovärdighet genom att utförligt beskriva och 

motivera de använda metodvalen och tillvägagångssätten i syfte att undersökningen 

även kan användas vid ett senare tillfälle. Vi har valt att bifoga vår intervjuguide som 

användes vid alla intervjuer för att tydligt visa för läsaren hur vi har gått tillväga. 
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Patel och Davidson (2011) beskriver validitet som att forskaren verkligen undersöker 

det som uppsatsen ämnar undersöka. Denscombe (2011) förklarar validitet som data 

och metoder som är “riktiga”. De ska täcka in de avgörande frågorna samtidigt som 

sanningen och verkligheten reflekteras. Bryman och Bell (2005) framhäver att 

validitet i kvalitativa forskningar ska innehålla klara kopplingar mellan empiri och 

teori som har samlats in. Med det menar de att teorier och modeller som forskaren 

väljer att använda ska beskriva den verklighet som studeras. Vi har försökt att stärka 

vår uppsats validitet genom att använda oss av en mängd olika vetenskapliga källor 

som stödjer varandra med syfte att påvisa uppsatsens giltighet. Vi har även kritiskt 

granskat deras koppling till den empiri som samlats in, i syfte att öka trovärdigheten. 

 

2.6 Metodkritik 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns vissa svagheter i den kvalitativa forskningen 

vilka kan göra att resultatet påverkas. De menar att kvalitativa undersökningar 

innefattar forskarens samt intervjupersonens uppfattningar om en verklighet vilket 

kan vara en svårighet då det rör sig om individuella personers tolkningar. Vi har tagit 

dessa synpunkter i beaktande och försökt att ha dem i åtanke under hela arbetets 

gång. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt vara noggranna i våra 

motiveringar rörande de olika metodvalen, för att på så vis styrka dem och uppvisa 

deras relevans. Vi har även i den teorietiska referensramen varit noga med att den ska 

uppvisa relevans, dels för vår egen skull när det sedan kom till analysen, men även 

för att läsaren ska kunna sätta sig in i ämnet på ett givande sätt.  

 

Utmaningen i det här arbetet har varit svårigheten i att få tag på företag som vill 

ställa upp på intervjuer. Av 20 stycken kontaktade fick vi fyra intervjuer, och trots att 

svaren vi fick var till stor hjälp hade vi sett det fördelaktigt att kunna intervjua fler. 

Vi har dock gjort det bästa av situationen, bland annat genom att genomföra fler 

observationer. Vi är tacksamma över våra fyra intervjupersoners medverkan och 

tillsammans med de totalt 15 observationerna fann vi att det insamlade empiriska 

materialet ändå tillät oss göra en bra analys.  

 

Patel och Davidson (2011) argumenterar för den semistrukturerade intervjun därför 

att den ger forskaren en större flexibilitet samt intervjupersonen en chans att utveckla 



  
 

16 

sina svar. Vi har försökt vara noggranna med att inte ställa några ledande frågor och 

att låta intervjupersonerna styra i vilken riktning intervjun går. Då vi hela tiden haft 

syftet i åtanke tillät det oss att ställa relevanta följdfrågor och även leda tillbaka 

diskussionen på rätt spår om vi kände att den togs för långt från ämnet. I efterhand 

frågar vi oss om arbetets reslutat och slutsatser skulle kunna se annorlunda ut om vi 

istället valt att fokusera och inrikta oss på antingen någon annan bransch eller att vi i 

studien sett till fler branscher.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för det här arbetet. 

Kapitlet är indelat i fem huvudrubriker, där vi i det första introducerar läsaren för 

sinnesmarknadsföring. Vidare följer en redogörelse av syn- och hörselsinnena för att 

ge läsaren en djupare förståelse. Därefter diskuteras servicelandskapet och 

avslutningsvis för vi en diskussion kring kundens upplevelse på nätet. 

 

3.1  Sinnesmarknadsföring 
 

Hultén et al. (2011) påvisar att de fem mänskliga sinnena - syn, ljud, känsel, doft och 

smak - förbisetts i marknadsföring under lång tid. De fortsätter att dessa fem sinnen 

är helt avgörande för en individs direkta upplevelser i köpprocessen, och att det är 

genom dessa som vi uppfattar och blir medvetna om olika produkter. Författarna 

menar vidare att det finns stora brister hos företagen i dag då de saknar en strategisk 

inriktning mot sinnena, och att detta sker mer slumpmässigt utan att vara 

genomtänkt. Vidare anser de att företag i dag måste sträva efter att hitta vägar att 

bemöta kunderna på ett mer individuellt vis. Detta kan ske genom att nå in i 

kundernas medvetande på ett djupare plan, vilket kan ske genom att ta hjälp av 

sinnesuttryck och därigenom skapa en så fullständig sinnesupplevelse som möjligt.  

 

Krishna (2012) formulerar sinnesmarknadsföring som ett sätt att engagera kundernas 

sinnen, samtidigt som deras uppfattning, bedömning och beteende påverkas. Därför 

kan sinnesmarknadsföring användas för att skapa omedvetna “triggers”, som 

definierar hur kunden uppfattar produktens abstrakta attribut, till exempel färg, form 

och hur den känns. Vidare tar hon upp begreppen sensation och uppfattning, där det 

första är det som triggas i vår hjärna - rent kemiskt - och det andra är vår uppfattning 

av detta intryck. 

 

Carlsson (2010) framhåller att om företag erbjuder kunden en sinnesupplevelse kan 

det i sin tur stimulera relationen mellan kund och varumärke. Vidare förklarar hon att 

detta är möjligt med hjälp av sinnesupplevelserna och att varumärket lättare kan inta 

en djupare plats i kundens medvetande. Hultén et al. (2011) anser att företag kan nå 

kundens hjärna såväl som hjärta, vilket även Carlsson (2010) styrker genom att 

tillägga att användningen av sinnesmarknadsföring möjliggör för företag att nå 
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kunder på ett mer personligt plan. Hultén et al. (2011) hävdar om ett företag har 

sinnena i fokus öppnar upp för fler och större möjligheter att differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter. Genom att rikta sig mot flera av människans sinnen kan 

företage komma sina kunder mycket närmare och skapa sig en plats i kundens 

medvetande. De betonar även att samhället går från att endast lyfta fram produkten 

och dess egenskaper, till att i stället även lägga fokus på känslor och upplevelser. 

Carlsson (2010) hävdar att användning av olika sinnen vid kommunikation med 

kunden kommer bli allt mer förekommande och därför menar hon att företag bör 

beakta sinnesmarknadsföring som ett viktigt verktyg. Vidare menar hon att vi 

människor inte enbart tolkar omgivningen med synen, utan att vi även läser av 

omgivningen med våra andra sinnen, såsom hörsel-, lukt-, och känselsinnena. 

 

Hultén et al. (2011) framhåller att det inte finns några tvivel om att användandet av 

sinnesmarknadsföring på Internet är av stor betydelse. Det virtuella landskapet låter 

kunden själv tillgodose sina rationella, men även emotionella, behov genom att på 

sina egna villkor söka upplevelser. De fortsätter att företagets webbplats kan ge 

kunden såväl rationellt som emotionellt innehåll genom att alltid vara tillgänglig, 

aktuell och förmedla sina värderingar. Vidare betonar författarna vikten av att 

företagen bör kombinera teknologi och känslor, då det är vad som ligger till grund 

för den emotionella upplevelsen hos kunden. Genom att sinnesuttryck som färg och 

grafiska inslag kombineras med andra sinnesintryck, till exempel musik, skapas 

möjligheter för en flerdimensionell sinnesupplevelse. 

 

Soars (2009) understryker att sensoriska stimuli kan komma att påverka miljöer, 

shoppingupplevelser och beteenden och att detta oftast påverkar individen på ett 

omedvetet plan. Vidare anser hon att vi människor uppfattar omvärlden med hjälp av 

sensoriska stimuli och betonar därmed att företag bör arbeta med sinnena på rätt sätt. 

Med andra ord menar hon att sinnena ska kunna beröra kunden på ett sätt som gör att 

denne utger positiv respons. Garlin och Owen (2006) stödjer detta och menar att de 

känslor som framkallas hos kunden genom en sinnesupplevelse kan ha ett primärt 

inflytande på hur denne kommer att agera i shoppingmiljön. 

 

Passer, Smith och Holt (2009) betonar att ju fler associationer som skapas, desto fler 

sinnen stimuleras och på så sätt menar de att kundens varumärkeskännedom kan öka 
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genom att engagera flera sinnen samtidigt. Vidare framhåller de att kunden lättare 

kan återkoppla eller associera till ett företag genom sinnesupplevelserna. Författarna 

poängterar även att företag med hjälp av olika sinnesintryck kan förmedla sin image, 

sina värderingar och sitt budskap till kunderna. 

 

Parsons och Conroy (2006) framhäver sensoriska stimuli som en av de viktigaste 

faktorerna vid shopping i en fysisk miljö, och att det därför bör gå att applicera i en 

virtuell miljö. När det kommer till interaktionen med kunderna, fortsätter de, finns 

det två skäl till varför sensoriska stimuli är av vikt. Det första är att de kan användas 

för att locka in en person till en butik (eller en webbplats) och det andra att de kan 

ses som ett sätt att öka värdet av de funktionella motiven som finns i 

shoppingprocessen. Detta kan i sin tur leda till ett fördelaktigt försprång gentemot 

konkurrenterna och i förlängningen mer långsiktiga relationer till kunderna. Vidare 

framhåller de att främst doft-, smak- och känselsinnena är svåra att införa på en 

webbplats och de menar därför att nätbutiker istället ska använda sinnena syn och 

hörsel, som är möjliga att implementera på Internet.     

 

3.2 Synsinnet 
 

Nordfält (2007) förklarar att synen är den mest dominerande sinnet, då vi människor 

använder synsinnet för att erhålla information från omvärlden. Hultén et al. (2011) 

menar att det möjliggör för oss att upptäcka förändringar och skillnader som 

förstärks genom färger och former, vilket vi sedan kan relatera till sådant som vi 

tidigare upplevt. De berättar att det unika med de bilder som vi ser rent visuellt på 

näthinnan är att de även jämförs med minnen och tidigare erfarenheter, vilket gör att 

de kopplas samman med våra tidigare sinnesupplevelser. Kunskap om människors 

perception och sinnesförnimmelser är relevanta för företag och marknadsförare att ta 

i beaktning, fortsätter författarna. Vidare menar de att det är dessa intryck som lägger 

grunden till den koppling eller relation till företaget som skapas hos kunden. 

   

Clement (2007) anser att människor gör sina val med ögonen och menar därför att 

det gamla uttrycket “vad du ser är vad du får” i stället borde vara “vad du ser är vad 

du väljer”. Detta därför att visuella stimuli i köpögonblicket påverkar kunders avsikt 

att genomföra ett köp. Han framhäver vidare vikten av att ha fundamental kunskap 

om hur kunder uppfattar visuella stimuli i köpprocessen, då det kan ge en ökad 
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förståelse för hur köpbeteendet ser ut i dag och i framtiden. Hultén et al. (2011) 

framhåller att vi människor till stor del förlitar oss på synen, där den kan hjälpa oss 

att skilja mellan litet och stort, ljust och mörkt, eller tunt och tjockt. Vidare 

argumenterar de att synsinnet möjliggör för det visuella systemet att se förändringar 

och skillnader i en ny layout, design eller produktexponering. Författarna menar 

vidare att synsinnet är det mest kraftfulla samt det mest förföriska sinnet, vilket har 

definierats på följande sätt; 

 

“Så fort vi kan jämföra något med något annat, som vi ständigt gör, tar vi vår 

tillflykt till synen för att fånga handlingen eller stämningen.”(Hultén, Browéus och 

van Djik 2011:98) 

 

Crowley (1993) menar att färg är en så stor del av våra vardagliga liv att vi oftast inte 

tänker på det och därmed även tar det för givet. Hultén et al. (2011) betonar att färger 

är ett exempel på ett visuellt sinnesuttryck, och Bagchi och Cheema (2013) menar att 

just färger spelar en stor roll i vår dagliga uppfattningsförmåga samt i vårt samspel 

med andra människor och föremål. Vidare framhäver de att färger är allmänt 

förekommande i konsumentsammanhanget, då många produkter säljs i liknande 

förpackningar och det enda sättet att särskilja dem från varandra är genom deras 

färgval. De argumenterar även för två typer av effekter som färgval kan ha på en 

kund: en ökad önskan att förvärva produkten eller en önskan att få den till det bästa 

möjliga priset. Hultén et al. (2011) utvecklar resonemanget och menar att som 

sinnesuttryck har färg en mycket avgörande roll för hela synupplevelsen, då den till 

exempel kan hjälpa oss att minnas saker från förr. Detta är speciellt användbart, 

menar de vidare, för att få kunder att känna igen sig i en butik. 

 

Nordfält (2007) framhåller att vi människor associerar olika färger till olika 

händelser och att färger även kan väcka känslor. Vidare menar han att färger kan 

påverka kundens attityd och beteende, då färger kan väcka både trevliga och 

otrevliga associationer. Han betonar vidare att varma färger lättare fångar ögats 

uppmärksamhet, men också att de verkar ha en tendens att påverka beslutsprocessen 

på ett negativt sätt, då han anser att varma färger oftast förvränger informationen om 

en produkt. Han anser däremot att kalla färger uppfattas som mer positivt, då de 

utger en känsla av harmoni som gör att kunder uppskattar kalla färger som 
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exempelvis blått. Soars (2009) styrker påståendet och understryker att den blå 

nyansen oftast uppfattas som lugnande och är känd för att till exempel kunna sänka 

blodtryck.   

 

Crowley (1993) anser att färger kan påverka hur kunder uppfattar produkter i en 

butiksmiljö. Hon förtydligar att det inte är uppfattningen av kvaliteten som påverkas, 

utan snarare att när rött är den dominerande färgen så upplever kunderna miljön, och 

produkterna, som aktuella. Hon vill därför föreslå att den röda färgskalan används för 

att uppmuntra till impulsköp. Hultén et al. (2011) menar att färgen röd skapar störst 

uppmärksamhet i logotyper, annonser och produktexponeringar och förklarar vidare 

att den röda färgen fångar ögats uppmärksamhet och synsinnet snabbast av alla 

färger. De poängterar vidare att olika färger associeras till olika sociala sammanhang 

och att färger kan utge psykologiska effekter som i sin tur kan leda till fysiologiska 

effekter som antingen kan vara positiva eller negativa.    

 

3.3 Hörselsinnet 
 

Hultén et al. (2011) framhåller att vi människor dagligen använder hörselsinnet och 

att det är ett sinne som ständigt är aktivt. Då människan varje dag kommer i kontakt 

med ljud, menar de att det mer eller mindre kan förmedla vad som händer i 

omgivningen, men också att ljuden kan komma att påverka människans tillvaro. 

Vidare påpekar de att ljud kan påverka en individs sinnesstämning och psykologiska 

tillstånd, men även varna för oråd likväl som att skapa lugn och harmoni för kropp 

och själ. Zimmy och Weidenfeller (1963) styrker detta och skriver att ljud och musik 

kan påverka människans sinnesstämning och beteende genom de effekter som ljuden 

utger och på så sätt menar de att ljud kan påverka människan på ett känslomässigt 

plan. Vidare påpekar Bitner (1992) att bakgrundsmusik kan påverka människans 

känslor och reaktioner och hon menar därför att musik är av stor vikt för ett 

servicelandskaps omgivning. Hultén et al. (2011) påvisar att människan formar och 

uttrycker sin identitet med hjälp av ljud och genom den verbala förmågan kan 

människan uttrycka vem hon är, vad hon står för och hur hon mår. Vidare menar de 

att ljud är viktigt för att kunna förstå argument, åsikter och känslor som 

kommuniceras ut. De nämner även att benämningarna för att höra och lyssna skiljer 

sig åt och menar att människan använder örat för att höra, medan hjärtat används för 
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att lyssna. Därmed anses att höra är en passiv handling, medan att lyssna är en aktiv 

handling. Båda är dock lika viktiga då de enligt författarna kompletterar varandra. 

 

Hultén et al. (2011) förklarar att det inte enbart är individen som kan forma och 

uttrycka sin identitet med hjälp av hörselsinnet, utan det kan även företag göra. 

Cheng et al. (2009) menar att företag i sin marknadsföring kan använda ljud och 

musik för att påverka kundernas beteende, men även för att påverka deras känslor. 

Hultén et al. (2011) hävdar att företag sedan länge har använt ljud i sin 

marknadsföring och denna strategi har utförts i syfte att förmedla företagets budskap 

och kännedom. Vidare menar de att företag har blivit allt mer medvetna om att 

använda hörselsinnet som en strategi i sin marknadsföring för att kunna förmedla 

åsikter, argument eller känslor, och ljud som används inom marknadsföringen kan 

antingen vara ljudlogotyper, röster eller musik. Lindstrom (2005) poängterar att ljud 

associeras till känslor och menar därmed att företag bör betrakta det som ett viktigt 

verktyg i sin marknadsföring. Dock framhåller Hultén et al. (2011) att företag bör 

stimulera hörselsinnet på rätt sätt, det vill säga att ljudet inte får upplevas som 

opersonligt utan att det ska kunna beröra individen på ett personligt plan. Cheng et 

al. (2009) betonar att musik kan framkalla känslor hos individen och förklarar att 

musik i snabbt tempo anses som ”lyckliga” låtar, medan musik som spelas i ett 

långsamt tempo klassas som ”sorgliga” låtar. Vidare menar de att musikens takt kan 

komma att påverka individens beteende.   

 

Sweeney och Wyber (2002) poängterar att det i årtionden har varit känt att musik har 

en kraftfull inverkan på människors beteende, och att det är särskilt effektivt i sitt sätt 

att påverka humöret. De fortsätter att i ett marknadsföringsperspektiv används musik 

för att påverka kundbeteendet i köpprocessen, såväl som att skapa emotionella 

responser. Även Soars (2009) argumenterar för att musik och ljud sedan länge har 

varit ett viktigt marknadsföringsverktyg för att kunna påverka kundens inställning, 

beteende, humör och känslor. Vidare menar hon att det absolut inte är något fel med 

tystnad i en miljö om den är lämpad på det sättet. Det hon vill poängtera är att 

företag ska kunna anpassa miljön med rätt ljud eller musik i syfte att få kunden att 

uppleva välmående och associera till företagets värderingar.     
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Zhu och Meyers-Levy (2005) framhäver att när ett stimuli såsom musik används 

skapar det ett större, positivt hedoniskt värde hos människor. När det används i ett 

sammanhang, till exempel i en shoppingmiljö, fungerar det som deskriptivt och 

hjälper oss att skapa associationer till platsen eller händelsen den figurerar i. Garlin 

och Owen (2006) menar att musik är ett av de enklaste hjälpmedlen för företag att 

influera hur kunderna känner, och i shoppingmiljöer kan det användas för att 

reducera extrema känslor av till exempel oro. 

 

3.4 Det virtuella servicelandskapet 
 

Kotler (1973) påvisar att människor är intresserade av mer än bara den fysiska varan, 

och att de snarare attraheras av det som de erhåller runt omkring. Han menar att en 

stor del i det hela är var varan förvärvas, och han kallar detta för atmosfären i vilken 

konsumtionen sker. Vidare framhåller han att just atmosfären i många fall kan vara 

den avgörande delen i hela produktpaketet. Han förklarar atmosfäriska faktorer som 

sådana som används för att, på ett strategiskt vis, designa en miljö på ett sätt så att 

olika känslor frambringas hos kunden som sedan ska öka chansen för att ett köp 

genomförs. Fortsättningsvis poängterar han att vi uppfattar atmosfären genom våra 

sinnen. De visuella dimensionerna anser han består av till exempel färg, ljus, storlek 

och former, medan de auditiva dimensionerna är volym och tonhöjd. Han påvisar 

även att det är av vikt att skilja på den avsiktliga atmosfären och den uppfattade 

atmosfären. Vidare betonar han att den förstnämnda är precis som det låter de 

faktorer som företaget medvetet vill lyfta fram. Det är däremot så, fortsätter han, att 

det som kunderna uppfattar kan skilja sig dels från vad företaget vill få fram och dels 

från person till person. 

 

Bitner (1992) var personen som myntade begreppet servicelandskap, vilket hon 

definierade som;  

 

“All of the objective physical factors that can be controlled by the firm to enhance 

(or constrain) employee and customer actions”. (Bitner, 1992:65) 

 

Vidare framhåller hon att ett servicelandskap kan ses som en miljö där både de 

anställdas och kundernas interaktioner påverkar varandra. Hon poängterar även att 

utformningen av ett servicelandskap är viktig, då en god utformad miljö kan bidra till 
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förbättring av verksamhetens flöde. Hopkins, Grove, Raymond och LaForge (2009) 

betonar att ett servicelandskap även kan finnas på en webbplats där den uppbyggda 

miljöns funktioner och design påverkar och samverkar med kunden. Vidare 

framhåller de att servicelandskap på webbplatser benämns som ett virtuellt 

servicelandskap. Hultén et al. (2011) beskriver ett servicelandskap som en 

mötesplats där kund och företag integrerar med varandra. Vidare menar de att ett 

servicelandskap kan både vara fysiskt, såsom kontor eller butik, men även virtuellt 

såsom webbplatser. Detta styrker Ha, Kwon och Lennon (2007) och beskriver målet 

med servicelandskapet som detsamma vare sig företaget befinner sig på nätet eller i 

en fysisk butik, nämligen att kunden ska göra ett besök, trivas i miljön och till slut 

även gå därifrån med ett köp. 

 

Mossberg (2003) använder begreppet upplevelserummet som synonym och 

översättning av begreppet servicelandskap. Hon anser att detta kan användas för att 

differentiera sig från sina konkurrenter genom att hjälpa till att stimulera en speciell 

känsla eller sinnena hos kunden. Vidare förklarar hon begreppet servicelandskap, 

eller upplevelserum, som bestående av olika faktorer som påverkar kundens beteende 

och tillfredsställelse. Hon nämner två grupper, nämligen atmosfäriska faktorer och 

designfaktorer, där den förstnämnda är sådant som ligger i bakgrunden, till exempel 

ljud, och den andra är det som kunden kan se. Även Kawaf och Tagg (2012) nämner 

dessa faktorer som närvarande i miljön på Internet. Vidare nämner de 

produktpresentationer, layout och funktionalitet som viktiga för att shoppingmiljön 

på nätet ska fungera optimalt för kunden. Mossberg (2003) förtydligar att 

upplevelserummets utformning skapar olika känslor och påverkar hur lång tid som 

kunden spenderar i det. De atmosfäriska faktorerna som ljud och färg kan ha en ofta 

oförklarlig effekt på humöret hos människor, vilket kan leda till att tillfredsställelsen 

blir högre. 

 

Enligt Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) kan servicelandskapet ha stor inverkan på 

kunders beteende och känslor i interaktionen med det. De fortsätter att när försäljning 

sker i en virtuell miljö blir det virtuella servicelandskapet av stor vikt då det är den 

del av företaget som kunden kommer i direkt kontakt med. De menar att det är ur 

servicelandskapet och faktorerna inom det som kundernas förväntningar växer fram. 

Författarna föreslår estetik som en av två faktorer som påverkar kunden i det virtuella 
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servicelandskapet, och menar att kundnöjdheten blir högre om miljön är estetiskt 

tilltalande. Den andra faktorn som de anser påverkar är de associationer som det 

virtuella servicelandskapet väcker hos kunden, alltså symboliken. Deras åsikt är att 

en kund kan uppfatta en miljö som estetiskt tilltalande eller inte, samtidigt som de 

finner att den har symboliska kvalitéer som god service, professionalism eller bra 

priser. Mummaleni (2005) framhåller att det går att dra paralleller mellan det 

traditionella servicelandskapet och det virtuella, då de båda två bygger på att ha bra 

och funktionella layouter och produktexponeringar. Författaren understryker att det 

är kundens interaktion med servicelandskapet, varde fysiskt eller virtuellt, som 

kommer att påverka dennes emotionella respons och shoppingbeteende. Vidare 

fortsätter han att bristfälliga produktbeskrivningar och ett rörigt intryck på en 

webbplats är faktorer som kan dra ner en kunds intryck av en nätbutik och i 

förlängningen även av företaget. 

 

Kawaf och Tagg (2012) framhåller att kläder är den näst mest populära produkten på 

Internet, men att det fortfarande finns faktorer som hindrar kunder från att handla 

kläder via nätbutiker. De nämner till exempel oförmågan att kunna prova kläderna 

samt att det kan vara svårt att skapa sig en uppfattning om hur kvaliteten på kläderna 

är eller hur färgerna faktiskt ser ut. Vidare anser de att handla kläder är en social 

upplevelse, och att då i stället genomföra det på Internet gör att den dimensionen 

försvinner. Det leder till att det blir ännu viktigare att shoppingmiljön på nätet kan ge 

en så komplett och stimulerande upplevelse som möjligt. Ha et al. (2007) använder 

begreppet “online visual merchandising (VMD)” som nätbutiker bör använda sig av 

för att skapa upplevelser som är så nära de som kunden kan få i en fysisk butik, 

vilket kan reducera de risker som är förknippade med avsaknaden av fysisk kontakt 

med både butiken och produkten. De anser att det är väsentligt att fokusera på detta 

för nätbutiker som säljer kläder, kanske mer än för de som säljer andra typer av 

varor. Anledningen till det, menar de, är att just kläder är en upplevelsebaserad 

produkt där kvaliteten endast kan fastställas efter köpet, vilket gör att oförmågan att 

kunna prova kläderna innan kan bli mycket riskfyllt. Kawaf och Tagg (2012) 

poängterar att till skillnad från fysiska butiker upplever kunder på nätet andra typer 

av hinder, varför det är direkt avgörande att huvudfokus ligger på att skapa en i 

grunden funktionell webbplats eller nätbutik. 
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Cheng et al. (2009) framhäver hur viktigt det är att företag designar sin butik på ett 

vis så att den förstärker de positiva känslorna hos kunden, då det kommer att leda till 

en större vilja att stanna längre och då förhoppningsvis även utföra ett köp. De 

fortsätter att det har gjorts flera undersökningar som visar att den emotionella 

utvärderingen av shoppingmiljön är en av de viktigaste faktorerna för hur kunden 

kommer att agera i miljön. Då kundens beteende direkt påverkas, menar de att det är 

strategiskt viktigt för företag att vara medvetna om vilka dessa faktorer är. Vidare 

tillämpar de det här tankesättet på shoppingmiljön på Internet och argumenterar för 

att köpbeslutet är svårare, vilket leder till att köpprocessen på Internet blir mer 

komplex då kunden inte fysiskt kan känna på produkten.  De framhäver ett 

ytterligare problem med shopping på Internet, vilket är att kunderna när som helst 

kan lämna sidan om de inte är nöjda, vilket, i deras mening, gör det ännu viktigare att 

skapa en stimulerande miljö. 

 

Ha, Kwon och Lennon (2007) framhåller att kunder lockas in i fysiska butiker av 

musik och innovativ produktexponering. De fortsätter att vidare kan därför musik, 

stora färgglada bilder eller produktvideor locka in kunderna till en nätbutik. De är av 

åsikten att faktorer som dessa kan påverka kundens vilja att återkomma, samt hur 

nöjd denne känner sig med shoppingupplevelsen. Fortsättningsvis menar författarna 

genom att få möjligheten att titta på kläderna i flera olika vinklar kan det hjälpa 

kunden att skapa sig en verklighetstrogen uppfattning av hur de kommer att se ut. 

Därför menar de även vidare att nätbutikerna bör använda färgglada typsnitt, mer 

visuell produktinformation och olika sätt att presentera produkterna på, till exempel 

möjligheten att zooma in, vrida på plagget et cetera. I linje med detta beskriver Lee, 

Kim och Fiore (2010) att tack vare den teknik och de funktioner som går att använda 

på en webbplats möjliggör detta att företag kan exponera produkterna på olika sätt. 

Vidare menar de att funktioner som bildzoomning och 360 graders rotation möjliggör 

för kunderna att undersöka klädplaggen på ett visuellt plan. Satsar nätföretag på 

dessa funktioner, menar författarna att de kan erbjuda sina kunder en positiv 

shoppingupplevelse, men även att upplevd osäkerhet gentemot nätföretaget minskar. 

 

Kunder kan inte se och känna på produkter på Internet lika tydligt som i en fysisk 

butik och därför föreslår Frankel (2007) att nätbutiker använder sig av tydliga och 

inspirerande bilder för att beröra kunden. Genom att visa bilder på produkter från 
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olika vinklar samt kombinera dem med en inspirerande produktbeskrivning menar 

han vidare att företaget skapar ett viktigt säljverktyg. Kawaf och Tagg (2012) 

beskriver att genom att använda inzoomningsvektyg och möjligheten att titta på 

kläderna i 360 grader kan företag öka kundernas nöjdhet i shoppingupplevelsen, men 

även minska risken som ofta är förknippad med att handla kläder på nätet. 

 

3.5 Kundens upplevelse 
 

Nirmala och Dewi (2011) påpekar att många klädkedjor i dag använder sig av 

Internet för att sälja sina produkter. Vidare påvisar de att enligt en undersökning som 

genomfördes 2008 av Nielsen Global Online Survey visade det sig att kläder var ett 

av de mest populära inköpen på nätet. De poängterar vidare att kläder är produkter 

som kunder helst vill kunna känna och undersöka innan de utför köpet och därför är 

det viktigt att nätbutiker kompenserar detta genom att exempelvis erbjuda kunderna 

en upplevelse som engagerar sinnena.  

 

Schmitt (2003) talar om differentiering som en av marknadsföringens grundpelare 

tillsammans med kundnöjdhet. Om företag fokuserar på att skapa en tillfredsställande 

kundupplevelse kommer kundnöjdhet att utvinnas ur den, menar han. Vidare anser 

han att som en extra bonus  

kommer upplevelsen att differentiera företaget i kundernas ögon, och genom att 

skapa en stark upplevelse kommer företaget att särskiljas från sina konkurrenter. 

Clement (2007) lyfter fram att dagens samhälle rör sig allt mer mot kundupplevelser. 

Han menar att detta kommer ur det skifte där människor går från att handla för att de 

vill ha eller behöver någonting, till att i stället uppskatta och vilja få ut någonting ur 

själva upplevelsen. 

 

Mossberg (2003) menar att i dagens upplevelsebaserade samhälle är de emotionella 

värdena av stor vikt i vår konsumtion och köpupplevelse. När kunden numera njuter 

av hela köprocessen ställs större krav på företagen att fokusera på annat än bara 

kärnprodukten. Det finns därför goda möjligheter för företag, anser hon vidare, att 

använda sig av sinnesstimulin för att stärka atmosfären och upplevelsen för kunden. 

Hon poängterar dock att en upplevelse är någonting individuellt och att kunden i 

mångt och mycket skapar sin egen upplevelse. Hultén et al. (2011) styrker påståendet 
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och menar att det finns svårigheter med sinnesmarknadsföring då människor 

upplever sinnena på olika sätt och därför är upplevelserna individuella.   

 

Park och Kim (2003) framhåller att informationen som en nätbutik förmedlar kan 

komma att påverka kundernas köpbeslut och därför anses den vara av stor vikt. 

Vidare menar de att nätbutiker som säljer kläder bör ta hänsyn till hur informationen 

om deras kläder förmedlas, då kunderna varken kan prova, känna eller röra 

produkterna via nätet. De påpekar vidare att ju mer detaljerad och specificerad 

information som förmedlas, desto större chans är det att kunderna fattar bättre 

köpbeslut som i längden gör dem nöjda. Wolfinbarger och Gilly (2001) styrker 

påståendet och menar att det är viktigt för företag att förmedla sin information vid 

näthandel med omsorg och eftertanke. Chang et al. (2009) argumenterar för att när 

två stimuli som färg och ljud förekommer samtidigt så förväntas den kombinerade 

effekten intensifiera kundens emotionella respons. De menar att snabb musik ger ett 

högre uppväckande av känslor än lugn musik. Detsamma gäller för varma färger, och 

därför bör kombinationen av dessa två stimuli resultera i den högsta nivån av 

kundnöjdhet. 

 

Harrison-Walker (2002) tillika Srinivasan (2002) framhäver att det har blivit allt 

viktigare för nätbutiker att kunna involvera bakgrundsfärger, bilder och text på ett 

tilltalande sätt med syfte att kunna erbjuda förstärkta kundupplevelser. Vidare menar 

de att förstärkta kundupplevelser är speciellt betydelsefulla för sensoriska produkter, 

så som kläder, då dessa upplevs genom ett eller flera av de fem sinnena. Luo, Chen, 

Ching och Liu (2011) framhåller att företag med hjälp av bilder och text kan skapa 

en sensorisk upplevelse för kunden. Vidare menar de att ju fler sinnen som spelar in i 

en upplevelse, desto effektivare och mer minnesvärd blir upplevelsen.    

 

Mossberg (2003) anser om företag ska kunna vara konkurrenskraftiga bör de erbjuda 

berikande upplevelser för kunderna. Hon menar att de bör sikta på en mer 

individualiserad och skräddarsydd lösning, och att fokusera på just kundupplevelsen 

är ett mycket bra sätt att differentiera sig på. En kund köper en upplevelse som 

företaget tillhandahåller, fortsätter hon, och den ska i sin tur skapa en förnimmelse 

hos denne. Sammanfattningsvis framhåller hon att meningen med upplevelsen är att 

ge kunden någonting mer, utöver det som förväntas, för att skapa ett engagemang.  
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4 TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 
 

I detta avsnitt ämnar vi knyta samman den teoretiska referensramen med det 

empiriska material som samlats in. Vi har valt att hålla samma struktur som i det 

föregående kapitlet för att hjälpa läsaren att följa med i resonemangen. Följande 

personer och nätbutiker har intervjuats och observerats: 

 Lin Eriksson, marknadschef på Miinto.se. Telefonintervju. (2013-05-06) 

 Bobby Bjerrehus, delägare och webbansvarig på Karlbjer.se. Telefonintervju. 

(2013-05-16) 

 Anders Blomster, marknadschef på Outnorth.se. Personlig intervju. (2013-

05-17) 

 Anette Hall, webbansvarig på Lindex.se. Mejlintervju. (2013-05-20) 

 

Vidare har även observationer av följande nätbutiker genomförts: MQ, Gina Tricot, 

Nelly, Boozt, Kappahl, JC, Ellos, Bubbleroom, Indiska, Kotyr samt Stayhard. 

 

4.1 Sinnesmarknadsföring 
 

Krishna (2012) beskriver sinnesmarknadsföring som ett verktyg för att engagera 

kundens sinnen och på så vis även påverka dennes beteende. Inget av företagen som 

är intervjuade i det här arbetet använder i dagsläget sinnesmarknadsföring på ett 

medvetet eller strategiskt sätt, men Hall som är webbansvarig på Lindex understryker 

att detta är någonting som de implementerar i sina fysiska butiker men dock inte i 

nätbutiken ännu. Det finns en tanke om att även börja införa detta på nätet, fortsätter 

hon, men de har inte kommit dit i sin marknadsstrategi ännu. I intervjun med 

Eriksson, marknadschef på Miinto, berättade hon att företaget är medvetna om vad 

sinnesmarknadsföring står för, men att de inte använder det som en 

marknadsföringsstrategi i dagsläget. Blomster, marknadschef på Outnorth, var inte 

medveten om sinnesmarknadsföring som begrepp, vilket inte heller Bjerrehus, 

delägare och webbansvarig på Karlbjer, var men han betonade sedan att han anser att 

det inte heller skulle gynna dem att införa en sådan strategi. Eriksson på Miinto, som 

sedan även fick stöd av Blomster på Outnorth, betonade att det ses som kostsamt, 

både pengamässigt och tidsmässigt, att införa en sinnesstrategi och att det därmed 

skulle kosta mer än vad det ger. Vidare underströk Eriksson att detta är ett relativt 

nytt sätt att marknadsföra sig på, något som vi håller med om och vi menar vidare att 
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detta leder till att det finns stor okunskap om ämnet då det fortfarande är ett så pass 

nytt begreppsområde att det inte hittat ut och slagit igenom hos marknadsavdelningar 

än. Detta är något som Hultén et al. (2011) även framhåller, att företag saknar en 

strategisk inriktning mot sinnena vilket är en stor brist, och finns en inriktning mot 

sinnena så sker detta omedvetet, slumpmässigt eller utan att vara genomtänkt. 

Genomgående i arbetet har vi insett att detta stämmer väl överens med många av 

våra intervjupersoner och observerade nätbutiker. Vi menar att det inte går att 

undkomma att arbeta med synsinnet och det visuella på Internet, men det saknas 

fortfarande i många fall en strukturerad tanke bakom hur alla element hänger ihop 

och går att kombinera med varandra vilket är grundtanken i begreppet 

sinnesmarknadsföring. 

 

Passer et at. (2009) menar att ju fler sinnen som stimuleras, desto lättare är det för 

kunden att associera till företagets varumärken. Vi är medvetna om att alla fem 

sinnen inte går att implementera i en nätbutik. Till exempel är doft-, smak-, och 

känselsinnena svåra att införa, vilket även är någonting som Parsons och Conroy 

(2006) framhåller. Som nämnt tidigare använder ingen av de intervjuade nätbutikerna 

en sinnesstrategi, men flera av dem har uttalade strategier för synsinnet. Efter att ha 

observerat alla företag som vi ämnat att studera anser vi att ingen av dem arbetar med 

flera sinnen samtidigt, och att det alltså inte finns någon bakomliggande 

sinnesstrategi. Vidare anser vi att en del av nätbutikerna utmärker sig genom att 

använda videos som möjliggör för kunderna att ta del av plagget i en mer 

verklighetstrogen arena, vilket är någonting som vi kommer att gå in djupare på i ett 

senare avsnitt. Som vi tidigare nämnt är vi medvetna om att alla sinnen i dagsläget 

inte går att implementera på nätet och därmed anser vi att de sinnen som går att 

arbeta med bör nätbutikerna utnyttja så gott de kan, vilket vi finner stöd för hos 

Carlsson (2010) som anser att erbjuds kunden en sinnesupplevelse utöver det vanliga 

kan detta i sin tur förbättra relationen mellan kunden och företaget. Hultén et al. 

(2011) menar att en sinnesstrategi kan möjliggöra för företag att nå kundens hjärta så 

väl som hjärna, vilket är varför vi finner det viktigt för företag att ta detta i 

beaktning.  
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4.2 Synsinnet 
 

Enligt Clement (2007) bör uttrycket “vad du ser är vad du får” i stället formuleras 

som “vad du ser är vad du väljer” därför att, precis som Nordfält (2007) framhäver, 

är synen det mest dominerande sinnet och även det som vi människor förlitar oss på i 

vår insamling av information. Hultén et al. (2011) betonar att synsinnet hjälper oss 

att tolka vår omgivning och koppla det vi ser till sådant som vi tidigare har upplevt. 

Det är vad som gör det så unikt, fortsätter de, och varför det är viktigt för 

marknadsförare att ta i beaktning hur synintryck och sinnesförnimmelser påverkar 

kunderna. Blomster på Outnorth framhåller att det är synsinnet som de strategiskt 

arbetar med därför att det är det som kommer mest naturligt på Internet. Vidare 

menar han att företaget till viss del använder sig av videos, riktiga modeller på vissa 

bilder och så nedtonade färger som möjligt då de inte vill ge ett rörigt intryck för 

kunden. Hall på Lindex berättade att företaget är medvetna om att synsinnet går att 

arbeta med i bred utsträckning och fortsätter att de arbetar aktivt med att erbjuda 

kunderna inspirerande bilder och inbjudande färgval. Bjerrehus på Karlbjer berättade 

att deras strategi vad gäller synen är att de i deras nätbutik använder sig av enkla 

presentationer om produkterna och istället låta bilderna tala för sig själva. Det han 

ville poängtera var att genom att använda sig av inspirerande bilder där kläderna 

visas på levande modeller blir det mer inbjudande och intresseväckande. Han 

poängterar även att de är i processen att ändra den grafiska utformningen av 

webbplatsen, med avsikt att förbättra det visuella för kunden och därigenom göra den 

mer tilltalande. Vi är av samma åsikt som både teorin och det våra intervjupersoner 

lyfter fram, nämligen att synsinnet för det första är det dominerande sinnet på nätet 

och för det andra att det spelar oerhört stor vikt i hur kunderna uppfattar och upplever 

webbplatsen. Vidare vill vi även lyfta fram det som flera av våra intervjupersoner 

nämner, nämligen vikten av att använda riktiga modeller på produktbilderna. Vi 

anser att detta för det första gör det mer verklighetstroget för kunden och därmed 

hjälper denne att skaffa sig en så riktig bild av hur kläderna ser ut som möjligt. För 

det andra menar vi att miljön blir mer levande när det är riktiga personer på bilderna 

och det bidrar till en ökad inspirationsnivå i vår mening.     

 

Det framgick även tydligt i våra observationer av nätbutikerna att just det visuella 

och det grafiska är någonting som företagen lägger stor vikt vid, vilket i vår mening 
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hjälper till att locka in kunden i det initiala skedet. Det vi fann inspirerande var att, 

trots att det finns en skillnad i prisklass mellan de olika nätbutikerna, har de flesta av 

dem lyckats med att ge ett exklusivt intryck. Vår uppfattning är att det är ett resultat 

av en produktexponering som uppvisar en bra balans mellan färgval, sättet att 

exponera kläderna samt hur texterna är formulerade. Det visar, enligt oss, på en 

medvetenhet rörande synens inverkan i kundens shoppingupplevelse. Gina Tricot, 

Kotyr, Miinto, Lindex, Nelly, Bubbleroom samt JC erbjuder olika former av 

inspirationsgallerier för kunderna. Vad detta innebär i vår mening är att det dels får 

kunden att känna sig inspirerad och att stanna kvar på webbplatsen, men även att det 

hjälper kunden med tips på hur denne till exempel ska kombinera olika klädesplagg. 

Vidare anser vi även att det från företagens sida visar att de är uppdaterade och 

medvetna om säsongstrender. Detta är någonting som vi finner mycket inspirerande 

och det underlättar för kunden när denne kan se kläderna i ett sammanhang. I led 

med detta framhåller Frankel (2007) att tydliga och inspirerande bilder och färger 

kan beröra kunden och vidare menar han att nätbutiker bör beakta detta då kunden 

genom Internet inte har möjligheten att känna på plagget, tillskillnad med fysiska 

butiker där det faktiskt är möjligt att känna på plaggets material.  

    

Bagchi och Cheema (2013) menar att färger spelar en stor roll i vår dagliga 

uppfattningsförmåga. Hultén et al. (2011) utvecklar detta och framhäver att som 

sinnesuttryck har färg en avgörande roll för hela synupplevelsen och speciellt i 

arbetet att få kunder att känna igen sig hos ett varumärke eller en butik. Enligt våra 

observationer är färgerna vitt och grått dominerande hos alla företagen som studerats 

i det här arbetet. Hall på Lindex berättar att de följer en färgskala som ska kännas 

ren, naturlig och Skandinavisk vilket ska synas just genom användandet av vitt, grått 

och svart. Detta är någonting som vi anser att de har lyckats med, och under våra 

observationer var dessa även ledord som vi tillskrev flera av de andra nätbutikerna. 

Även Bjerrehus på Karlbjer följer samma resonemang och menar att de valt rena 

färger för att kunderna ska associera miljön till att vara ljus och fräsch. Det är 

Outnorth som har den färgskalan som skiljer sig mest från de andra då de valt att ha 

svart, eller mörkgrått, som mest dominerande. Blomster på Outnorth förklarar att de 

vill att nätbutiken ska vara nedtonad men ändå associera till naturen, och att detta är 

någonting som de ständigt arbetar med. Det är viktigt, fortsätter han, att det inte finns 

för många budskap som överröstar varandra därför det viktigaste är att kunden kan 
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navigera sig dit de vill på ett enkelt sätt. Vi anser att de har lyckats med att skapa 

associationer till naturen och friluftsliv, trots avsaknaden av färger som i alla fall vi 

associerar till detta, nämligen grönt och brunt. Hall på Lindex förklarade att 

företagets färgval och bilder i deras nätbutik ska kunna erbjuda kunderna en positiv 

och inspirerande upplevelse men också att färgvalet ska skapa associationer till lugn 

och en trygghet i att besöka webbplatsen. Vår uppfattning är att det kan sägas vara 

typiskt svenskt att vilja ha en så minimalistisk och ljus miljö som möjligt, och vi 

finner det mycket positivt att detta är så pass tydligt i alla de studerade nätbutikerna. 

Vi menar att detta underlättar för kunden att ta in miljön, utan störande moment.  

 

Vidare finner vi att det gemensamt för många av de studerande nätbutikerna att 

använda en starkare accentfärg, och då i många av fallen kalla, lugna färger. Vår 

mening är att detta låter bilderna, och då produkterna, stå för de stora färginslagen 

vilket gör att miljön inte känns så stressig. Vi finner stöd för detta hos Nordfält 

(2007) som lyfter fram att kalla färger ses som harmoniska och att varma färger å ena 

sidan fångar uppmärksamheten snabbare men att de även kan förvränga 

informationen om en produkt. Ser vi i stället till Hultén et al. (2011) och Crowley 

(1993) anser de att den röda färgskalan kan uppmuntra till impulsköp och att den 

skapar mest uppmärksamhet. Vår åsikt är att det finns fördelar med att använda både 

kalla och varma färger, beroende på vad företaget vill åstadkomma och vilka känslor 

de vill inbringa hos kunden. Bjerrehus på Karlbjer menar att de inte använder sig av 

någon annan färg bortsett från det grå och vita, men i vår observation framgår det att 

den röda färgen har en framträdande roll inte minst i menyraden som alltid befinner 

sig högst upp på sidan. Vidare menar han att tanken bakom den röda färgen är att den 

ska väcka igenkänning från deras fysiska butiker, men det finns alltså ingen 

ytterligare strategisk tanke. Vi vill däremot koppla samman detta med det som 

Hultén et al. (2011) framhäver, nämligen att rött väcker uppmärksamhet, vilket är 

precis den funktion som vi finner att färgen har i deras nätbutik. De använder även 

röda banners för att visa att en produkt är nyinkommen i nätbutiken, men vi finner att 

detta ger intrycket av att det är kläder som är på rea. Därför anser vi att de inte 

använder färgen röd på ett optimalt sätt. Eriksson på Miinto å andra sidan berättar att 

de i sin nätbutik använder sig av orange som accentfärg därför att det, enligt deras 

reklambyrå, är en färg som ska bjuda in till näthandel genom att det ger en positiv 

köpsignal. Detta visar att det finns en strategisk tanke bakom valet, och vår 
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förhoppning är att fler av de studerade nätbutikerna ska tänka till hur de vill att 

färgvalen ska uppfattas av kunderna.    

 

4.3 Hörselsinnet 

 

Hultén et al. (2011) menar att nätbutiker kan använda hörselsinnet som en 

marknadsföringsstrategi i syfte att kunna förmedla företagets åsikter, argument eller 

känslor. I intervjun med Eriksson på Miinto berättade hon att företaget finner att det 

är på uppgång att använda sig av musik i sådana här varumärkessammanhang och att 

det därför skulle kunna vara ett spännande inslag, om det görs på rätt sätt. Vidare 

framhåller hon att i dagsläget är detta dock ingenting som de har valt att fokusera på 

då deras fokus ligger på att skapa lönsamhet i den uppstartsfas som de fortfarande 

befinner sig i. Hon framhåller dock att om de i framtiden ska införa musik i 

nätbutiken ser hon gärna att detta kopplas samman med radio- och televisionsreklam 

för att skapa ett enhetligt intryck. Detta argument finner vi även stöd för hos Hultén 

et al. (2011) som menar att ljud kan hjälpa till att förmedla vad någon står för i 

kombination med att kommunicera en identitet. Blomster på Outnorth anser att 

musik på nätet är någonting som används allt oftare men att alla studier som han sett 

visar på att kunder ser det som ett störande element. Vidare menar han att, för deras 

del, skulle de kunna använda sig av miljöljud men att det heller inte är helt optimalt. 

Även Bjerrehus på Karlbjer anser att bakgrundsljud skulle bli ett störande moment 

och har därför valt att avstå från att använda det, men han poängterar dock att ljud i 

hans mening kan vara positivt om företag vill profilera sig. Hall på Lindex berättar 

att de vid olika tillfällen valt att ha en spellista där kunden själv kan välja vilken 

musik de vill spela, men att detta inte används i dagsläget. Våra observationer visar 

även att ingen av de andra nätbutikerna som vi studerat har valt att använda sig av 

ljud eller musik på webbplatsen. Att musik på webbplatser är ett störande moment 

verkar vara en genomgående uppfattning, detta trots att vi finner stöd för påståendet 

att det ökar kunders emotionella respons, bland annat hos Zhu och Meyers-Levy 

(2005) som menar att musik som sensoriskt stimuli skapar ett större hedoniskt värde 

hos människor. Vi argumenterar för användandet av musik och ljud i andra 

sammanhang än bara som bakgrundsljud, och anser att det med fördel bör användas i 

till exempel videor. Vidare förelår vi även att företag, för att öka interaktiviteten, kan 

använda olika “klickljud” när kunden rör sig runt webbplatsen. Precis som Soars 
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(2009) framhäver så kan ljud påverka kunderna positivt om det görs på rätt sätt, och 

det är inget fel med tystnad utan det handlar om att anpassa ljuden som används efter 

den känslan som företaget vill inbringa hos kunden. Hultén et al. (2011) betonar att 

ljud eller musik kan hjälpa företag förmedla sina värderingar och budskap som de 

vill att allmänheten ska uppfatta, vilket i förlängningen kan hjälpa företaget att skapa 

associationer hos kunden.  

 

Hultén et al. (2011), Zimmy och Weidenfeller (1963), Bitner (1992), Cheng et al. 

(2009), Lindstrom (2005), Sweeny och Weber (2002) samt Soars (2009) framhåller 

att musik bidar till positiva effekter hos människor om det görs på rätt sätt. Vidare 

menar de alla att musik och ljud kan påverka individens tillvaro, sinnesstämning, 

beteende, känslor, humör men även inställning. Som vi har nämnt innan framkom det 

av samtliga intervjuer att ljud på webbplatsen anses som något negativt då det ses 

som ett störande moment för besökarna. Det vi reagerade på var att trots att samtliga 

intervjupersoner uppfattade musik som ett störande moment har de i praktiken inte 

använt ljud i deras nätbutiker och givit besökarna möjligheten att bilda sig en 

uppfattning om hur de upplever ljudet. Enda undantaget är Lindex som Hall 

berättade har använt sig av ljud på webbplatsen tidigare, men att detta i dagsläget inte 

är aktuellt. Flera av intervjupersonerna ställde sig även positiva till tanken på att 

införa musik eller ljud, men hänvisade slutligen till att det inte skulle mottas väl hos 

kunderna. Vi anser att det inte behöver vara så negativt som de föreställer sig, därför 

att så länge det görs på rätt sätt finns det goda chanser för att det kommer att förhöja 

upplevelsen i stället för att dra ner den. Vi förespråkar inte långa spellistor som ett 

första steg, utan anser i stället att ett införande av olika miljöljud eller ljudeffekter 

runt om webbplatsen är ett mycket bra sätt att börja på. Eriksson på Miinto var noga 

med att betona att musik bör kombineras med reklam i olika forum. Zhu och Meyers-

Levy (2005) stryker detta argument genom att framhålla att ljud i en shoppingmiljö 

kan hjälpa kunden att skapa sig associationer till platsen, vilket vi vill utveckla 

genom att betona att om företaget då även har reklam där musiken eller en ljudslinga 

figurerar så kan de skapa sig en tydlig association hos kunderna.      
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4.4 Servicelandskapet 
 

Kotler (1973) framhåller att det är atmosfären som i många fall kan vara direkt 

avgörande i kundens upplevelse. Därför, fortsätter han, är det av vikt att utforma 

servicelandskapet på ett sätt så att positiva känslor framkallas hos kunden, då detta 

kommer att öka chanserna att denne genomför ett köp. Mossberg (2003) fortsätter att 

färger och ljud är atmosfäriska faktorer som ofta har en oförklarlig effekt på humöret 

hos människor vilket kan leda till att tillfredsställelsen hos dem blir högre. Blomster 

på Outnorth anser att de kunder som är svårast att fånga upp är de som endast 

fönstershoppar. Hade det varit en fysisk butik kan personalen alltid komma fram till 

kunden och fråga om denne behöver hjälp, men då den möjligheten saknas menar 

han att utmaningen blir att få kunderna att hamna på rätt ställe när de besöker 

nätbutiken. Detta menar vi gör det extra viktigt för nätbutiker att hitta sätt att utmärka 

sig på, så att kunderna kan känna sig inspirerade och engagerade vilket vi 

argumenterar för gör att de även vill fortsätta befinna sig på webbplatsen. Det som 

Blomster på Outnorth framhäver är ett problem vill vi relatera till det som Kotler 

(1973) framhåller ovan, nämligen att allt handlar om att skapa en så stimulerande 

miljö som möjligt. Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) framhåller att kundnöjdheten 

blir högre om miljön i det virtuella servicelandskapet är estetiskt tilltalande, vilket vi 

vill lyfta fram som viktigt för genom att fokusera på att ha en så inbjudande miljö 

och atmosfär som möjligt kan företagen öka chanserna för att kunderna faktiskt 

stannar kvar.   

 

Musik, stora färgglada bilder eller produktvideor kan användas för att locka in 

kunder till en nätbutik, menar Ha et al. (2007). De betonar att riskerna med att handla 

kläder över nätet är att den fysiska kontakten försvinner och att just kläder är en 

upplevelsebaserad produkt, vilket gör det extra viktigt att finna sätt att demonstrera 

hur produkterna ser ut så nära verkligheten som möjligt. Av de nätbutiker som vi 

studerat använder Bubbleroom, Ellos, Nelly och till viss del även Outnorth videor 

som komplement till produktbilderna, och då i formatet catwalk-videor. De visar helt 

enkelt en modell som står på eller går nerför en catwalk där kunden kan se till 

exempel hur klädesplagget rör sig. Vår åsikt är att användandet av catwalk-videor, 

eller över huvud taget videor som visar kläderna i en verklig miljö, kan hjälpa till att 

reducera risken som Ha et al. (2007) tar upp ovan. Blomster på Outnorth framhåller 
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att de idag använder sig av videor i en liten utsträckning men att det är ett bra sätt att 

lyfta fram klädesplaggen på. Om kläderna visas på en modell, fortsätter han, ser 

kunden bättre hur de sitter och hur de är skurna vilket är någonting som de har 

erhållit repsons om att framförallt kvinnor uppskattar. 

 

Som bland andra Harrison-Walker (2002) betonar är det väsentligt för nätbutiker som 

säljer just kläder att de lyckas förmedla en korrekt bild av produkterna, och en del i 

detta är hur utförliga produkttexterna är. Eriksson på Miinto berättade att de strävar 

efter att ha så utförliga och ordentliga beskrivningar av produkterna som möjligt, 

men att det är upp till de enskilda butikerna som de jobbar med att formulera fram. 

Vi fann i vår observation av Miintos nätbutik att det finns vissa ojämnheter i hur 

utförliga produkttexterna är, där vissa texter i vår mening är bra och utförliga medan 

det på andra ställen helt saknas text om produkten. Vi kopplar detta till att det just är 

de enskilda butikerna som själva skriver dem. Vi föreslår därför noggrannare 

kontroller av detta, då det i vår mening skapar ett bättre helhetsintryck om 

produkttexterna är konsekventa i sitt utförande. Hall på Lindex framhåller att 

produkttexter är viktiga och enligt henne kan tydliga och välformulerade texter 

påverka kundens val men även hur trygg kunden känner sig i shoppingmiljön. Vidare 

berättade hon att företaget har en standardiserad mall med riktlinjer som de jobbar 

efter som innehåller en ordlista och meningsuppbyggnader och syftet att få kunden 

att känna igen sig i texterna. Detta är något som även Kawaf och Tagg (2012) 

framhåller då de menar att tydliga produktpresentationer, layout och funktionalitet 

har en betydelse för shoppingmiljön på nätet och kan komma att påverka kundens 

besök. Däremot framhåller Bjerrehus på Karlbjer att de inte lägger lika stor vikt på 

själva produkttexterna, då de istället föredrar att ha enkla texter och låta bilderna tala 

för sig själva. Vi anser att de i sina texter endast beskriver den nödvändiga 

informationen men att det saknas någonting utöver det vanliga. Vi menar att det är 

mycket positivt att ha utförliga produkttexter då de kan medföra att kunden får en 

tydlig beskrivning av plaggets material och kvalitet. Vi menar vidare att nätbutiker 

genom att ha utförliga texter erbjuder kunden en verklighetstrogen uppfattning om 

plagget och detta är något som även Kawaf och Tagg (2012) framhåller då de menar 

att när kunder handlar kläder på nätet går de miste om möjligheten att faktiskt känna 

på plagget. Vidare föreslår de att nätbutiker i bästa mån ska beakta detta och erbjuda 

kunden en så komplett upplevelse som möjligt. Vår åsikt är att nätbutiker självklart 
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ska ha med geundläggande information, men det som vi eftersträvar är någonting 

som lyfter texten och gör den mer personlig. Vi finner att det blir mer levande när 

texterna formuleras utan mall eller speciella riktlinjer, vilket är metoden som till 

exempel Outnorth använder.   

 

Park och Kim (2003) betonar hur viktigt det är för nätbutiker som säljer kläder att ta 

hänsyn till hur informationen om deras kläder förmedlas då kunderna varken kan 

prova, känna eller röra produkterna via nätet. Vi fann i våra observationer att många 

av de studerade nätbutikerna är duktiga med att skriva ut vad det är för material som 

använts och även tvättråd. Nästan alla erbjuder även en storleksguide där kunden, 

genom sina mått, kan se vilken storlek som kommer att passa dem bäst, vilket är 

någonting som vi ser som mycket positivt. Cheng et al. (2009) betonar att 

köpprocessen på nätet blir mer komplex när kunden inte fysiskt kan känna på 

produkten, vilket de menar gör att risken att kunden går därifrån utan att vara nöjd 

ökar. Ha et al. (2007) betonar vikten av att ge kunder på nätet en så verklighetstrogen 

uppfattning som möjligt för att undkomma riskerna, vilket kan göras på olika sätt. 

Eriksson på Miinto berättar att de anser att det är viktigt att det är riktiga modeller på 

bilderna som visar kläderna. Hon anser att det ger en mer rättvis bild till kunderna av 

hur till exempel passformen är. Även Karlbjer använder riktiga modeller, och 

Bjerrehus berättar att de försöker hålla produktpresentationerna på ett enkelt sätt och 

istället låta bilderna tala för sig själva. Vidare berättar han att de, för att komma ifrån 

problemen med att kunden inte kan känna på produkterna i en nätbutik, försöker vara 

noggranna med att använda sig av detaljbilder för att till exempel visa smådetaljer på 

klädesplaggen. Vi kan även se detta i vår observation av nätbutiken och anser att det 

är väldigt bra att använda sig av just detaljbilder. Vår åsikt är dock att de, och många 

andra företag, kan utnyttja detta mycket mer genom att använda makrobilder där 

kunden kan se hur till exempel tyget ser ut. Vi menar att på så vis ges kunden en 

starkare inblick i vad de kan förvänta sig. MQ, Boozt, Kappahl, Lindex och Outnorth 

använder i dagsläget inte modeller på sina produktbilder, utan klädesplaggen är 

fotograferade mot en vit bakgrund för sig själva. Blomster på Outnorth förklarar att 

de använder leverantörernas bilder idag på grund av att de har ett så pass stort 

sortiment att det inte finns resurser för att fotografera allt med riktiga modeller. Han 

är dock noga med att poängtera att det försäljningsmässigt är mycket bättre att 

använda sig av riktiga modeller och att de aktivt satsar på att kunna använda detta 
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inom en snar framtid. Hall på Lindex å andra sidan berättar att de strävar efter att låta 

kläderna tala för sig själva och har därför valt bort användandet av modeller. Att inte 

använda riktiga modeller anser vi kan göra att upplevelsen saknar 

verklighetsförankring, men som Ha et al. (2007) framhåller är det viktigt att i stället 

erbjuda andra alternativ för kunderna att skapa sig en uppfattning. Detta kan vara 

förmågan att kunna zooma in på bilderna eller att det erbjuds bilder från olika 

vinklar, fortsätter de. Från observationerna har vi fått fram att alla företagen är 

duktiga på att ge kunderna bilder ur olika vinklar och i vissa fall även förmågan att 

kunna zooma, vilket vi, med stöd av Lee et al. (2010), anser gör att osäkerheten hos 

kunderna minskar i kombination med att upplevelsen kan bli mer positiv.  

 

Ha et al. (2007) betonar vikten av att locka in kunden till nätbutiken genom 

tilltalande grafiska element och interaktivitet. När kunderna sedan hittat in menar han 

att dessa faktorer kan utvecklas för att påverka kundens nöjdhet samt vilja att 

återkomma. Vi är av samma åsikt och menar att det är viktigt att fånga kundens 

intresse redan på första sidan, därför precis som Cheng et al. (2009) framhåller, är 

det till skillnad från i en fysisk butik mycket enklare att lämna en nätbutik utan att ha 

tagit del av en enda produkt. Ett led i detta, fortsätter Ha et al. (2007), är att ge 

kunderna visuell produktinformation som på olika sätt stimulerar kunden i dennes 

upplevelse. Vi anser att det är tydligt i alla de observerade fallen att det har lagts ner 

mycket tid på att skapa en nätbutik som ska tillfredsställa målgruppen. Många av 

nätbutikerna använder sig av stora färgglada bilder på första sidan som vi anser gör 

att först och främst kundens synsinne engageras och förhoppningsvis fångar deras 

intresse för att fortsätta navigera sig genom sidan. Vidare menar vi att detta även ger 

ett mer levande intryck. Som tidigare nämnt i diskussionen så anser vi att det som 

företagen först och främst bör fokusera på är att skapa en inspirerande miljö, vilket är 

precis vad många av de studerade nätbutikerna gör genom att till exempel ha 

färgglada, inspirerande bilder.  

 

4.5 Kundens upplevelse 
 

Harrison-Walker (2002) betonar vikten av att använda förstärka kundupplevelser 

som engagerar sinnena när produkter som kläder säljs på nätet. Luo et al. (2011) 

understryker att genom att kombinera bilder och text kan ett företag skapa en 
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upplevelse som engagerar sinnena hos kunden. Bjerrehus på Karlbjer styrker detta 

genom att berätta att deras förhoppning är att de, genom att ha bra bilder och 

inspirerande produkttexter, ska kunna stimulera kundernas synsinne men i 

förlängningen även känselsinnet. Detta argumenterar även Hall på Lindex för och 

förtydligar att inspirerande bilder och texter med hög igenkänning ska ge kunden en 

personligare upplevelse. 

 

Schmitt (2003) anser att om företag fokuserar på att skapa en tillfredsställande 

kundupplevelse kommer kundnöjdhet att utvinnas ur den. Genom det kan företaget 

sedan, på olika sätt, differentiera sig vilket låter de sticka ut från konkurrenterna. 

Argumentet stöds även av Clement (2007) som anser att vi idag rör oss mot att 

uppskatta kundupplevelser allt mer, vilket även Mossberg (2005) styrker genom att 

säga att de emotionella värdena är av stor vikt i vår konsumtion och köpupplevelse. 

Hon anser därför vidare att företag kan finna fördelar med att använda sig av 

sinnesstimulin för att stärka atmosfären och upplevelsen för kunden. För att ett 

företag ska kunna stå sig i den konkurrens som finns menar Mossberg (2003) att de 

bör sikta på skräddarsydda upplevelser. Hon fortsätter att det handlar om att kunna 

differentiera sig för att ge kunden någonting mer utöver det som förväntas, för på så 

vis kan de skapa engagemang hos kunderna. Eriksson på Miinto berättade att när 

beställningar skickas ut från butikerna som är kopplade till nätbutiken så anstränger 

de sig lite extra genom att till exempel slå in kläderna i silkespapper, skicka med 

någon liten gåva eller rabattcheck och det följer alltid med en handskriven lapp. Hall 

på Lindex berättade att de är på samma spår och alltid skickar med en personlig 

hälsning samt unika erbjudanden. Blomster på Outnorth å andra sidan framhåller att 

de försöker att skicka med erbjudanden från leverantörerna men att detta inte alltid är 

fallet. Han är av åsikten att det i slutändan blir kunden som får betala och ställer sig 

då frågan hur långt företaget är beredda att gå för att utmärka sig. Bjerrehus på 

Karlbjer berättar att de är mycket stolta över de påsar som används när produkter 

skickas ut och att de, förutom broschyrer från de varumärken kunden köpt produkter 

från, inte gör någonting särskilt för att sticka ut  i dagsläget. Vi anser att sådana här 

småsaker gör att upplevelsen känns personlig och att det kan leda till en högre 

lojalitet från kunderna. Det är, enligt oss, en mycket god idé att försöka göra 

någonting lite extra med förpackningarna just vid näthandel då vi anser att det kan 

vara en opersonlig upplevelse att handla över nätet.   
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Wolfinbarger och Gilly (2001) framhåller hur viktigt det är att nätbutiker noga tänker 

igenom den information som ges och att de formulerar en strategi för hur det ska se 

ut. Blomster på Outnorth berättar att de har en grupp som sitter enbart med 

produkttexter och att de har fria händer rörande hur dessa ska formuleras. Resultatet 

av detta är finurliga och stundvis roliga texter, någonting som han förklarar är en del 

i att profilera företaget; helt enkelt ett sätt att särskilja sig. Tillsammans med 

framförallt Kotyr och Boozt är det dessa tre nätbutiker som vi finner har de mest 

differentierade produkttexterna. Medan många av de övriga nätbutikerna har bra 

produkttexter finner vi dem inte lika inspirerande. Bjerrehus på Karlbjer förklarade 

till exempel att deras strategi för produkttexterna är att hålla de korta och koncisa 

vilket gör att de inte är så utsvävande. Precis som Schmitt (2003) anser vi att 

differentiering är en stor del av marknadsföring, framför allt som ett led i att skapa 

sig konkurrensfördelar. Vi menar även att använda sig av mer personliga, uttänkta 

produkttexter bör vara en bidragande faktor i företagens strävan efter att skapa mer 

personliga upplevelser för kunderna. Fortsättningsvis anser vi att när värdeord så 

som vacker, skön, fin och så vidare används så bidrar det till att öka tillfredsställelsen 

i upplevelsen i kombination med att sinnena engageras på ett mer konkret vis. Vi 

finner stöd för detta hos Hultén et al. (2011) som understryker att företag bör sträva 

efter att hitta vägar för att bemöta kunderna på ett mer personligt vis, vilket med 

fördel kan ske genom att sinnena engageras på olika vis.  

 

4.6 Tendenser från det teoretiska och empiriska materialet 
 

Under arbetets gång fick vi bekräftat någonting som vi anade var en av de stora 

anledningarna till att nätbutiker idag inte tillämpar sinnesmarknadsföring, nämligen 

att det ses som för resurskrävande, både i tid och pengar. Vår förhoppning är att allt 

som kunskapen om sinnesmarknadsföring, och sinnenas betydelse på nätet över 

huvud taget, växer så kommer företagen att se att fördelarna uppväger nackdelarna. 

Vi föreslår att företagen inkluderar sinnenas implementering i sin marknadsstrategi, 

men att detta är någonting som kan införas i små kvantiteter år gången. Vi är 

medvetna att det är kostsamt att till exempel fotografera alla klädesplagg på riktiga 

modeller, men som Blomster betonade i sin intervju finns det rent 

försäljningsmässigt belägg för att använda just riktiga modeller då speciellt kvinnor 

uppskattar att se kläderna på det viset. I mångt och mycket anser vi att det till stor del 
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beror på okunskap och att sinnesmarknadsföring som strategi inte hittat ut till 

marknadsavdelningarna än. Vi fann det upplyftande att Eriksson på Miinto var 

bekant med begreppet, trots att de just för tillfället inte har resurser att satsa på det. 

Även Hall på Lindex ställde sig positiv till det och bekräftade att företaget har börjat 

med att implementera sinnesmarknadsföring i sina fysiska butiker, vilket gör oss 

optimistiska över att de i framtiden även kommer att börja tillämpa det i sin nätbutik. 

Vidare menar vi att inom modebranschen handlar det oftast om att vara 

trendmedveten, det vill säga att om ett företag börjar implementera en uttalad 

sinnesstrategi kommer säkerligen fler företag att följa efter i växande takt.  

 

Blomster på Outnorth lyfte fram att en av de svåraste aspekterna med en nätbutik är 

att fånga uppmärksamheten hos de kunder som endast fönstershoppar, vilket även är 

någonting som Cheng et al. (2009) lyfter fram som en av de stora utmaningarna. Det 

här är en av anledningarna till att vi argumenterar för sinnenas betydelse samt 

implementering på nätet, då det låter företagen skapa en upplevelse utöver det 

vanliga. Genom inspirerande texter, bilder, färgval och ljud så menar vi att chansen 

att kunderna väljer att fortsätta navigera sig runt på webbplatsen ökar. Ett företag 

som erbjuder sina kunder en upplevelse som skiljer sig från sina konkurrenters menar 

vi skapar sig stora fördelar och därför finner att detta är ett bra sätt differentiera sig 

på.   

 

Vi fann det överraskande att så pass många av de studerade nätbutikerna använder 

sig av kalla accentfärger då vår åsikt när vi påbörjade arbetet, och som vi även fann 

stöd för i teorin, är att det är varma färger som skapar uppmärksamhet och värme. 

Nordfält (2007) framhåller dock att kalla färger kan uppfattas vara mer positiva, och 

vi håller med honom i resonemanget att kalla färger inbringar lugn och harmoni. Vi 

anser att det kan vara fördelaktigt i nätbutiker just därför att det är en miljö som kan 

skapa osäkerhet hos kunder. Just hur viktigt det är att skapa en lugn och trygg miljö 

på nätet är en av de aspekterna som alla intervjupersoner i arbetet ansåg vara en av 

de viktigaste faktorerna i utformningen av nätbutiken. Vi anser att de även lyckats 

med detta och att alla ger ett professionellt intryck vilket leder till att osäkerheten 

minskar.   
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Inför arbetet var vår förhoppning att företag genom bra och utförliga texter samt 

bilder i förlängning skulle kunna stimulera kundernas känselsinne, helt enkelt genom 

att kunderna skapar sig en så verklighetstrogen uppfattning som möjligt i 

kombination med sina tidigare upplevelser. Det stod klart för oss tidigt, vilket vi även 

fann stöd för i teorin, att just känselsinnet är ett av de svåraste sinnena att stimulera 

och implementera på nätet av förklarliga skäl. Därför fann vi det oerhört upplyftande 

att flera av våra intervjupersoner delade vår förhoppning om att kunna stimulera 

känseln på andra sätt, även om de inte kunde implementera in det i begreppet 

sinnesmarknadsföring.  

 

En faktor som vi fann var viktig i teorin var musikens inverkan på kunder, och hur 

det ses som positivt att använda sig av olika hörselstimuli på webbplatser. Av den 

anledningen fann vi det överraskande hur våra intervjupersoner motsatte sig tanken 

på det och att alla var eniga i att anse att musik, eller ljud överhuvudtaget, på 

webbplatser är ett störande moment.  Vi ställer oss därför frågande till om företagen 

själva faktiskt undersökt hur deras kunder skulle ställa sig till musik i olika 

sammanhang i nätbutiken, och om de studier som bland andra Blomster på Outnorth 

hänvisar till är gjorda på svenska kunder. Det som framkom var även att flera av 

intervjupersonerna ansåg att musik är på ingång i webbplatssammanhang och från 

dessa personer fanns även ett visst intresse för musik i varumärkessammanhang. Vi 

vill därför inte att nätbutiker idag ska avfärda tanken att på olika vis använda sig av 

ljud eller musik i kundens upplevelse innan de testat vilka resultaten av detta skulle 

bli. Vi menar vidare att ljud och musik kan införas på många skilda vis, och att det är 

upp till var och en att hitta det sätt som passar dem bäst. Kanske är det miljöljud i 

bakgrunden, musik i produktvideor eller små “klickljud” runt om på sidan. Det som 

vi finner som allra viktigast är att oavsett vilka ljud som används så är det väsentligt 

att det finns en koppling till företaget och att kunden kan associera de två till 

varandra. Vi anser att det idag är en självklarhet att fysiska musiker spelar någon 

form av musik i bakgrunden. Många av de teorier som tas upp i det här arbetet syftar 

till musik och ljud i det fysiska servicelandskapet men vi anser att det fortfarande är 

tillämpningsbart även i det virtuella servicelandskapet.   
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5 SLUTSATSER 
 

I uppsatsens sista kapitel presenteras de slutsatser som framkommit. Vidare 

presenteras även forskningsfrågan och syftet på nytt för att visa hur denna har 

besvarats. Vi för även en mer personlig diskussion kring det resultat som 

presenterats. 

 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 
 

Då vi båda sedan tidigare funnit sinnesmarknadsföring som ett mycket intressant 

begrepp, och som även känns rätt i tiden, fann vi det intressant att studera detta med 

näthandel i åtanke. Ur detta kom vårt syfte, nämligen:  

 Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv studera hur företag inom 

modebranschen kan arbeta med syn- och hörselsinnena för att förstärka 

kundupplevelsen på nätet. 

 

Vidare formulerade vi även följande forskningsfråga:  

 Hur kan nätbutiker inom modebranschen arbeta med sinnesmarknadsföring 

för att öka kundupplevelsen?  

 

Med hjälp och stöd i den teoretiska referensramen och det empiriska material som 

samlades in genom intervjuer och observationer hölls en diskussion kring detta. Vi 

har inte som avsikt att i detta arbete föra en generaliserande diskussion, men vi har 

trots det funnit vissa mönster och faktorer som vi anser hjälper oss att visa hur vi har 

besvarat vårt syfte och vår forskningsfråga. De faktorer som vi kommit fram till är 

viktiga för företag att inrikta sig på när det kommer till att öka kundupplevelsen på 

nätet med hjälp av sinnena syn och hörsel är: 

 En estetiskt tilltalande webbplats. Våra intervjupersoner var rörande överens 

om att det absolut viktigaste för dem är att det ska vara enkelt för kunden att 

navigera webbplatsen, och en del i detta är att ha en sida som ger ett rent, 

ljust och enkelt intryck. Vi framhåller att detta är det första steget i att över 

huvud taget fånga kundernas uppmärksamhet och deras vilja att stanna kvar 

på webbplatsen. Vi argumenterar, med stöd i teorin, att det är miljön och 

atmosfären som är de första grundläggande aspekterna för företag att studera, 
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då det just är en inspirerande miljö som får kunden att stanna kvar i 

nätbutiken. 

 Ett genomtänkt färgval. Vi har, med hjälp av observationerna, kommit fram 

till att kalla färger ger det mest harmoniska intrycket vilket i vår mening 

skapar en lugn atmosfär. Det anser vi är av vikt då det finns många risker 

förknippade med att handla kläder på nätet. Vår åsikt är att det i första hand 

är produkterna som ska stå för de stora färginslagen, då det i våra ögon gör 

webbplatsen mer levande.  

 En så verklighetstrogen upplevelse som möjligt. Genom att använda riktiga 

modeller, flera bilder från olika vinklar samt utförliga texter menar vi att detta 

möjliggör för kunden att skapa sig en upplevelse som liknar den denne får i 

en fysisk butik så mycket som möjligt.  

 Differentierade produkttexter. Vi anser att nätbutiker som lägger ner tid på att 

formulera personliga produkttexter även gör kundupplevelsen mer personlig. 

Vi förespråkar dessa texter framför de mer standardiserade som endast ger 

kunden den allra nödvändigaste informationen. Det är, enligt oss, mer 

inspirerande att läsa texter där det tydligt finns en tanke bakom och som 

därmed är mer levande. 

 Olika typer av bakgrundsljud. Vi argumenterar i det här arbetet för olika 

typer av miljöljud runt om i en nätbutik, vilka kan ta formen av “klickljud” 

eller liknande. Då alla intervjupersoner motsatte sig tanken på att ha musik i 

sina nätbutiker så föreslår vi snarare den här typen av diskreta ljud som en 

ingångsport för att se hur ljud skulle mottagas hos kunderna.    

 

Det som har framgått av det empiriska materialet är att inget av de studerade 

företagen tillämpar en sinnesstrategi i sin nätbutik i dagsläget. Trots detta var flera av 

intervjupersonerna både medvetna om begreppet samt positivt inställda till det. Vi 

anser att börjar ett företag implementera en sinnesstrategi så kommer fler att följa 

efter, och tror och hoppas därför att någon inom en snar framtid vågar ta detta steget. 

Vi har i analysen lyft fram att anledningen till att våra intervjupersoner tvekar är att 

det ses som alldeles för kostsamt, både tidsmässigt och resursmässigt. Vi hoppas 

därför att vårt arbete kan hjälpa dem att se att det går att införa en sinnesstrategi i 

små steg, och att det i slutändan handlar om att skapa en miljö som känns 

inspirerande för kunden så att denne blir mer villig att engagera sig. 
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5.2 Avslutande tankar och reflektioner 

 

Internet har gjort att maktförhållandet har förskjutits vilket i sin tur lett till att 

kunderna idag besitter mer kunskap och har tillgång till mer information. Näthandel 

har i vår mening ökat lavinartat bara de senaste åren, vilket även bidrar till varför det 

har blivit extra viktigt för företag att hitta sätt att differentiera sig på. Vi menar i detta 

arbetet att det är kundupplevelsen som företagen ska fokusera på och utveckla. Vi 

har genomgående i uppsatsen fört en diskussion om sinnenas påverkan på 

människors beteende i shoppingmiljön, och främst i det virtuella servicelandskapet. 

Vi anser att nätbutiker genom att tillämpa strategier för syn- och hörselsinnena kan 

öka kundens upplevelse vilket leder till att kunden skapar sig en positiv bild av 

företaget. Vi menar vidare att dessa två sinnen hjälper människor att skapa 

associationer, vilket innebär att företag kan utnyttja detta för att skapa igenkänning.  

 

Vi har i slutdiskussionen beskrivit olika faktorer som är av betydelse för företag och 

som de bör beakta om de önskar att sträva efter en ökad shoppingupplevelse för 

kunden på nätet. Det som framgår är att det först och främst är synsinnet som 

används, men vi har även förhoppningar om att nätbutiker i framtiden även kommer 

att införa hörselsinnet i större utsträckning då teorin i arbetet pekar på att användning 

av ljud eller musik kan förhöja kundupplevelsen. Vidare har vi även presenterat 

aspekter eller förslag som företag kan använda eller beakta vid implementering av 

sinnena syn och hörsel i deras nätbutiker. Vi anser att vårt arbete har bidragit till en 

djupare förståelse om hur nätbutiker inom modebranschen kan arbeta med syn- och 

hörselsinnena för att förstärka kundupplevelsen på nätet, vilket även var vårt 

syfte.     
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II 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Om dig: 

 

1. Vilken är din roll i företaget? 

 

Strategier: 

 

2. Hur tänker ni kring produktexponeringen i er nätbutik idag? 

-Finns det en uttalad strategi för hur texter ska formuleras och hur bilderna ska 

se ut? 

 

3. Hur utformar ni era produkttexter? 

- Anser ni att utförliga/mindre utförliga produkttexter kan påverka kundens 

granskning av en produkt? På vilket sätt? 

 

Sinnesmarknadsföring: 

 

4. När vi handlar över nätet försvinner möjligheten till att känna, klämma och 

prova kläderna. Hur tänker ni kring detta? 

- Vad gör ni för att hjälpa kunden skapa sig en så verklighetstrogen uppfattning 

som möjligt? 

 

5. Är ni medvetna om begreppet sinnesmarknadsföring? 

- Om ja, hur applicerar ni detta i er produktexponering? 

- Om nej, hur tror ni att det skulle kunna gynna er? 

 

6. Hur vill ni att era bilder, färger och ljud ska påverka kunden när den besöker er 

hemsida? 

 

7. Vilka känslor och sinnen vill ni väcka hos kunden när den besöker er hemsida? 

 



  
 

III 

8. Finns det någon bakomliggande tanke för färgvalen i nätbutiken? 

- Det sägs att olika färger väcker olika känslor. Vilka känslor vill ni att kunden 

associerar till era färgval på hemsidan?    

 

9. Vilka sinnen anser vi är mest viktiga att berör eller väcka hos kunden? 

 

10. Hur känner ni inför att införa ljud/musik på er sida? 

- Anser ni att ljud/musik påverkar kundens besök på hemsidan? Om ja, på vilket 

sätt? 

- Anser ni att musik eller ljud på er hemsida kan hjälp er att förmedla företagets 

budskap, känslor, åsikter och värderingar? 

 

Kundupplevelsen: 

 

11. Vad gör ni för att fånga kundens uppmärksamhet/få de att stanna kvar/slutföra 

sitt köp? 

 

12. Hur vill ni att kundens upplevelse ska se ut? 

- Finns det några bakomliggande strategier? 

 

13. Vilka upplevelser anser ni är viktigast att lyfta fram med hjälp av bilder, text, 

färger och ljud på hemsidan? 

 

14. På vilket sätt försöker ni göra så att varje upplevelse blir så unikt som möjligt för 

att kunna tilltala kunden och skapa en unik upplevelse för varje kund? (Till 

exempel genom att skicka med “presenter” i beställningen eller på annat sätt 

utmärka sig med paketeringen)   

 

Observationsguide 

 

1. Hur formulerar företaget sina produkttexter? 

2. Används bilder för att förstärka texterna? 

3. Spelas det musik/finns det något ljudinslag? 

4. Vilka färger används? 



  
 

IV 

5. Anser vi att företaget (medvetet eller omedvetet) använder sig av 

sinnesmarknadsföring? 

6. Vilka sinnen använder företaget mest av? Vilka sinnen domineras på 

nätbutikerna? 

7. Vilka förbättringsområden kan vi se? 

 

  



  
 

V 

  



  
 

VI 

Bilaga 2  

 
Företagspresentationer 

 
Miinto.se är ett modevaruhus på nätet som bland annat erbjuder kläder och accessoarer 

för dam, herr och barn. De erbjuder idag cirka 4000 varumärken och samarbetar med 

flera större och mindre butiker runt om i landet, från vilka kläderna skickas ut när en 

kund beställer något. De har funnits i Sverige sedan 2011 och finns i dag i fem länder. 

 

Karlbjer.se erbjuder ett brett sortiment av märkeskläder på nätet och strävar efter att 

erbjuda kunderna “fashion with a personality”. De erbjuder i dagsläget cirka 20 

varumärken och har utöver nätbutiken även två fysiska butiker i Hässleholm och 

Kristianstad. 

 

Outnorth.se startade sin nätbutik 2005 och från början fungerade den som en 

sidoverksamhet till Naturbolaget, men i dag står näthandeln för den primära 

verksamheten. Namnet Outnorth uppkom 2012 när Outnet och Getout slog sig samman. 

De är Skandinaviens ledande aktör inom friluftsliv och fritid. 

 

Lindex.se startade 1954 och har idag över 430 butiker i Norden, Baltikum, Ryssland, 

Centraleuropa, Bosnien-Hercegovina och Mellanöstern. De strävar efter att erbjuda 

modeintresserade kvinnor ett prisvärt och inspirerande sortiment. 


