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SAMMANFATTNING 

Titel: Stimuli riktad mot kundernas sinnen – en fallstudie av ICA Maxi Kalmar 

Utgivning: Juni 2013 

Författare: Sebastian Åberg 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Leif Marcusson 

Problemformulering och frågeställning: Vad präglar marknadsföring riktad mot människans 

fem sinnen inom livsmedelshandeln? 

Syfte: Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor 

och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka 

möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. 

Metod: Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående 

frågeställning och syften. Intervjusvaren kommer även förankras i väl utvald, relevant 

litteratur för att ge ytterligare tyngd bakom intervjusvaren. 

Slutsats: Stimuli riktad mot människans fem sinnen förekommer i ICA Maxi´s 

servicelandskap, och även inom livsmedelsbranschen. Detta arbete är medvetet, och 

representanter ifrån Maxi säger sig även förstå kraften i sådana stimuli. Dock inkluderas inte 

samtliga sinnen, och förvånansvärt få tillvägagångssätt för att tilltala kundernas sinnen finns 

idag.
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Abstract 

Title: Stimuli directed at the customers senses – a case study of ICA Maxi Kalmar 

Publication: June 2013 

Author: Sebastian Åberg 

Tutor: Leif Rytting 

Examiner: Leif Marcusson 

Problem formulation and question formulation: What characterizes marketing directed 

towards the five senses in food market?  

Purpose: Analyze the use of stimuli directed towards the five senses, emphasize strengths and 

weaknesses with such stimuli in ICA Maxi´s store in Kalmar. Also analyze possible 

development of sensory stimuli and its possible use within food business. 

Method: Qualitative interviews with employees at ICA Maxi in Kalmar in order to answer 

the question formulation and the purpose of this case study. The result of the interviews will 

also be established in relevant literature for more weight behind the results of the interviews.  

Conclusion: Stimuli directed towards the five senses figure in ICA Maxi´s servicescape, and 

also in the food business. This work is consciously, and according to employees at Maxi they 

are well aware of the power in such stimuli. However, all five senses are not included, and 

surprisingly few approaches for address the customers senses exists today.  
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1. Inledning 
Syftet med detta kapitel är att ge dig som läsare en förståelse för vilka olika områden detta 

examensarbete kommer grunda sig på, och att ge en kort redogörelse för vad dessa olika 

områden handlar om. 

1.1 Bakgrund 
De allra flesta av oss besöker livsmedelsbutiker varje vecka, för att göra våra nödvändiga 

inköp. Vi möts där av produkter och varumärken av olika slag, som trängs på förhållandevis 

små ytor. Alla företag och varumärken som står bakom den uppsjö av produkter vi kunder ser, 

vill självklart att vi ska välja just deras produkter.  Inom marknadsföring kan man idag inte 

utgå ifrån att alla kunder vill ha samma produkt, eller att de tilltalas av precis samma budskap. 

Ser man till alla olika produkter som finns idag, har vi kunder otroligt många alternativ. Vi 

har dessutom förmånen att själva göra ett aktivt val utefter exempelvis pris och upplevd 

kvalitet av produkten, eller för att vi tycker om ett speciellt varumärke bättre än något annat. 

För att kunna förklara varför vi attraheras av särskilda produkter, finns en rad olika teorier. 

Hultén et al. (2011) föreslår begreppet sinnesmarknadsföring som ett synsätt inom 

marknadsföring, ett begrepp som genomgående kommer användas i detta examensarbete. 

Med begreppet sinnesmarknadsföring sätts människans fem sinnen, syn, smak, lukt, hörsel 

och känsel i fokus. Författarna framhåller att uppgiften inom sinnesmarknadsföring är att 

skapa sinnesupplevelser hos kunderna, för att på så sätt tilltala kunderna på ett djupare plan, 

och på så sätt skapa ett större värde i kundernas medvetande. Författarna tillägger att ett 

varumärke bör, genom olika sinnesstrategier, sträva efter att skapa en varumärkesimage som 

tilltalar kundernas identitet, livsstil och personlighet, för att skapa en nära relation till sina 

kunder. 

Människans fem sinnen har förbisetts något trots vetskapen om dess betydelse vid köp- och 

konsumtionsprocesser. Hultén et al. (2011) säger dock att allt fler företag idag använder sig av 

sinnena som ett sätt att särskilja sig i den konkurrensfyllda marknad som idag råder. 

Författarna skriver vidare att människans fem sinnen oftast används för att uppnå 

försäljningsmål på kort sikt. Detta anses vara ett misstag då sinnesmarknadsföring istället bör 

användas som en strategisk inriktning där målet är att visa upp ett företag, deras identitet, och 

dess värderingar. Själva målet är långsiktigt och går ut på att tydliggöra en varumärkesimage i 

kundernas medvetande. Även Lindstrom (2005) framhåller att företag till viss del bortsett 

ifrån människans sinnen, eller åtminstone begränsat användandet till enbart syn och hörsel. 
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Författaren framstår som något förvånad över detta, då han även påpekar att en total sensoriell 

upplevelse av ett varumärke, där samtliga fem sinnen används, skulle kunna tredubbla 

kundens förmåga att komma ihåg varumärket eller företaget. Gobé (2009) pekar på ökad 

konkurrens som en anledning till att skapa relationer med kunderna på ett djupare plan. 

Företag idag slåss om samma kunder, och det som fäller avgörandet i många fall är hur 

kunden ifråga känner för de företag eller varumärken han eller hon väljer mellan. Har ett 

företag lyckats skapa en bra relation med en kund, ökar chansen att kunden väljer just det 

företaget framför konkurrenterna. 

Ovanstående ger ytterligare två intressanta perspektiv på sinnesmarknadsföring. Dels ställer 

man sig frågande till varför människans sinnen förbisetts under så lång tid, trots 

medvetenheten om dess betydelse. Hultén et al. (2011) säger att själva syftet med att tilltala 

kundernas sinnen bör vara långsiktigt. Det är därför av intresse att ställa sig frågan varför 

företag oftast arbetar med sinnesmarknadsföring med syftet att uppnå kortsiktiga 

försäljningsmål istället för att långsiktigt. Med ovanstående resonemang som utgångspunkt 

står människans fem sinnen som konkurrensmedel i fokus i detta examensarbete. 

1.2 Problemdiskussion 
Ett viktigt element i arbetet med människans sinnen inom marknadsföring är servicescape, ett 

begrepp som enligt Bitner (1992) innefattar arenan, miljön och utrustningen som formar det 

tjänstesystem kunden möter. Ett exempel på servicescape, eller servicelandskap som är det 

svenska begreppet, är en livsmedelsbutik. Den fysiska omgivningen kan därmed verka som en 

värdeökande faktor för de varor eller tjänster som säljs i servicelandskapet.   Frågan är dock 

hur mycket i ett servicelandskap som bidrar till att skapa sinnesuttryck som speglar ett 

företags identitet? 

Det intressanta är att undersöka hur mycket ett företag faktiskt arbetar med sinnena i sitt 

servicelandskap. Hultén et al. (2008) framhåller en undersökning presenterad i Dagens Handel 

(2006, v. 43, sid. 10) där 221 butikschefer i Sverige deltog. Gemensamt för dessa chefer var 

att de flesta såg inredning som ett viktigt element för försäljning, samt att kundernas intryck 

av servicelandskapet är det absolut viktigaste. Dock ansåg nästan hälften av butikscheferna att 

de behövde hjälp med exempelvis belysning, inredning och färgsättning. I mitt tycke sätter 

denna undersökning fingret på det som är intressant inom sinnesmarknadsföring, nämligen det 

som verkar vara något bristande kunskap inom ämnet. Detta har säkert att göra med att det 
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medvetna arbetet med stimuli riktat mot människans sinnen är förhållandevis nytt, vilket gör 

att ansvariga för servicelandskapen fortfarande har något bristande kunskap inom ämnet. 

Gummesson (2008) lyfter fram interaktioner i ett servicelandskap, och använder då en 

livsmedelsbutik som exempel. En kunds relation till själva affären samt kundens beteende 

påverkas av hur produkterna är placerade i butiken, på vilket sätt de exponeras, affärens 

utformning och hur pass bekväma parkeringsmöjligheter det finns. Agndal och Axelsson 

(2012) belyser vidare vikten av att servicelandskapet överensstämmer med de varor eller 

tjänster som säljs, vilket bygger på vad kunderna förväntar sig av servicelandskapet. Som 

exempel tar författarna upp servicelandskapet på en advokatbyrå, där kunden förväntar sig 

avskildhet och en tyst, lugn miljö. Sker ett möte med advokaten i en öppen kontorsmiljö med 

mycket liv och rörelse, finns risken att kunden känner sig lurad då han eller hon inte upplever 

att de får den tjänst de betalar för. Även Echeverri och Edvardsson (2012) belyser vidare 

betydelsen av servicelandskapet, och framhäver det som en komponent som påverkar 

beteendet. Exempel på effekter av miljön i servicelandskapet är att ”få kunden att stanna kvar 

längre, upptäcka mer, fortsätta vara upptagen av butiken, känna köpglädje, komma tillbaka till 

butiken, visa vänlighet mot andra, öka sina inköp och vandra omkring i butiken”. (Echeverri 

& Edvardsson, 2012:197). 

Grönroos (2008) säger att kundmedverkan i tjänsteproduktionen kan vara en faktor för att 

förbättra produktivitet och kvalitet. Detta kan göras genom att öka antalet 

självbetjäningsmoment, vilket verkligen är fallet i livsmedelsbutiker. Kunden hämtar som 

bekant varorna själv, men har på senare år fått möjligheten att själva scanna in alla varor som 

inhandlas, och även sköta betalningsmomentet helt utan inblandning ifrån personalen. Varor i 

lösvikt, såsom frukt och grönsaker, ska nu även kunden väga genom att använda en våg där 

allt finns inlagt. En streckkod skrivs sedan ut, som kunden själv scannar in i dosan som 

kunden själv hämtar innan man kommer in i affären. Något som är viktigt att tänka på är 

anledningen till varför man som företag ökar kundernas grad av självbetjäning. Författaren 

framhåller gällande detta att kunderna måste känna att det faktiskt finns fördelar med att de 

själva är mer delaktiga. Känner kunderna att företaget är de enda som tjänar på ökad 

delaktighet, påverkas den upplevda tjänstekvaliteten. 

Zeithaml et al. (2012) framhåller att ett ytterligare sätt att förbättra produktivitet och kvalitet 

handlar om att förbättra kundernas förmåga att delta. Som exempel nämns att kunder inte 

alltid vet hur de ska göra i vissa situationer, möjligen på grund av bristande information. 
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Författarna poängterar att välinformerade kunder däremot känner sig mer trygga, begår 

mindre misstag, och kräver inte heller någon vidare hjälp ifrån personalen. I en 

livsmedelsbutik med självscanning är detta något som kan visa sig väldigt tydligt. Vet 

kunderna hur de ska göra märks det inte, men för en kund som ska testa på självscanning 

första gången kan det märkas desto tydligare. De kanske inte vet hur de ska scanna varorna, 

eller hur de ska göra för att väga exempelvis frukt på ett korrekt sätt, eller så vet de inte hur de 

ska göra för att ta sig igenom betalningsprocessen på egen hand. Kan de inte detta själva, 

måste kunden såklart ha hjälp av personalen för att bli visad rätt sätt. Ovanstående 

förbättringssätt har två fördelar. Dels ökar kunden takten i produktionsprocessen, där 

produktiviteten förbättras genom kundernas input i processen. För personalen innebär detta att 

de får mer tid att lägga på andra kunder, vilket också förbättrar produktiviteten. 

1.3 Problemformulering och Forskningsfråga 
Våra fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel, är livsviktiga då vi som kunder besöker 

och upplever ett servicelandskap såsom en butik. Sättet på vilket ett företag arbetar med att 

tilltala ett eller flera av dessa sinnen för att göra vistelsen i ett servicelandskap behaglig för 

sina kunder är därmed en ytterst intressant aspekt i dagens marknadsföring. Utifrån 

ovanstående resonemang, där stimuli riktat mot människans sinnen i servicelandskap står i 

fokus, har följande forskningsfråga formulerats: 

- Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att: 

 analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen. 

 lyfta fram styrkor och svagheter med stimuli riktad mot kundernas sinnen i ICA 

Maxi’s livsmedelsbutik i Kalmar. 

 undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom 

livsmedelsbranschen. 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
I detta examensarbete har jag valt företagsfokus framför kundfokus. Detta gör jag eftersom 

begreppet sinnesmarknadsföring, dess utformning i ett servicelandskap och påverkan på 
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kunderna fortfarande är förhållandevis nya fenomen.  Enligt mig kan kunskap bäst inhämtas 

om jag utgår ifrån ett företags perspektiv. 

1.6 Mitt fallföretag 
Mitt val av företag har fallit på ICA Maxi i Kalmar. I teorin är en vanligt förekommande 

rekommendation att företag bör ha strategier för hur de ska kunna tilltala människans sinnen 

på ett långsiktigt sätt för att skapa relationer och nöjda kunder. Av denna anledning vill jag 

undersöka hur en livsmedelsbutik såsom Maxi arbetar med detta, eftersom de har stora 

möjligheter att utnyttja sådana stimuli genom deras produktsortiment. 

För att gå in närmre på vad Maxi är för slags företag, ingår dessa butiker i ICA Sverige. 

Denna koncern har en årlig omsättning i Sverige på 62,5 miljarder kronor, och gör en årlig 

vinst på strax över 2,6 miljarder. Butikerna runt om i landet fungerar som fristående butiker 

som ägs av ICA-handlare. ICA Sverige möjliggör dock gemensamma inköp och stöttning i 

olika frågor för dessa fristående butiker. I dagsläget ingår ungefär 2 400 butiker i ICA 

Gruppens verksamhet i Norden, vilket gör koncernen till ett av Nordens ledande företag med 

dagligvaror som kärna i verksamheten. Enligt hemsidan arbetar denna koncern för ”…att 

nyttja samverkan i kombination med lokal anpassning. Så nära våra kunder som möjligt. Och 

med en tydlig vision – att göra varje dag lite enklare”. 
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2. Metod 
Detta kapitel syftar till att sätta in läsaren i de olika metodval som gjorts för detta 

examensarbete, samt diskutera och resonera kring varför just dessa val gjorts. Jag kommer 

även ta upp alternativa metodval som valts bort, och motivera varför dessa inte varit aktuella 

i detta examensarbete. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Detta examensarbete har präglats av en abduktiv ansats, vilket kommer förklaras närmre 

nedan. Jag kommer även resonera kring deduktion och induktion, och motivera varför dessa 

inte varit aktuella val av ansatser. Vid genomförandet av en studie finns ett antal olika 

utgångspunkter man kan använda sig av. Patel och Davidsson (2003) skriver att det som 

ligger till grund för teorin i detta examensarbete är den insamlade empirin, som sedan 

kopplass ihop med de teorier som anses passa. Sättet på vilket man gör detta anses vara ett 

centralt problem för en uppsats, och de ansatser man har till sitt förfogande till detta är 

induktion, deduktion och abduktion. 

Patel och Davidsson (2003) skriver vidare att det som kännetecknar en deduktiv ansats är att 

den kan sägas utgå ifrån redan befintliga teorier och allmänna principer, där forskarna drar 

slutsatser om enskilda företeelser. Utifrån en teori skapas sedan hypoteser, som prövas 

empiriskt. Detta innebär att befintlig teori styr vilken information som ska samlas in, hur 

denna information ska tolkas, samt hur de resultat man får fram ska kopplas till befintlig teori. 

Jacobsen (2002) framhåller en viss problematik med deduktion, vilket är att forskaren på 

förhand skapar förväntningar om hur världen ser ut. När forskaren sedan samlar in 

information, tenderar han eller hon att enbart leta efter sådan information som anses relevant 

och ger stöd åt de förväntningar forskaren själv byggt upp.  Detta kan medföra att viktig 

information i slutändan går förlorad. 

Patel och Davidsson (2003) säger att om en forskare väljer att arbeta induktivt innebär detta, 

tvärtemot den deduktiva ansatsen, att forskaren inledningsvis inte behöver förankra 

undersökningen i befintlig teori. Denna ansats har kommit att kallas ”upptäckandets väg”, då 

forskare undersöker förhållanden som är relativt okända. Författarna belyser vidare att då 

empiri samlats in kan en teori formuleras. En risk med den induktiva ansatsen är att man inte 

kan säga något om teorins generalitet, då den baseras på ett empiriskt underlag som skapats i 

en specifik situation. Jacobsen (2002) säger att induktion är idealisk i det avseende att 
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forskaren samlar in relevant empiri nästintill helt utan förväntningar, för att sedan 

systematisera den insamlade datan. Målet med denna ansats beskrivs som att ingenting ska 

begränsa vilken information forskaren samlar in. Vidare säger författaren att även detta 

tillvägagångssätt blivit ifrågasatt. Vidare skriver Jacobsen (2002) att kritiker menar att det inte 

går att gå ut i verkligheten med helt öppet sinne, och att det helt enkelt inte går att ta in all 

relevant information. Medvetet eller ej skapas alltid avgränsningar hos människor, vilket gör 

att man ändå går miste om vissa saker. Att anta ett tillvägagångssätt som detta blir svårt, då 

jag först måste ha en grundläggande, teoretisk kännedom om vilken teori som finns inom de 

ämnesområden jag valt att ha med, för att sedan kunna utgå ifrån dessa vid insamlingen av 

empiri. 

Blom et al. (2006) säger att den traditionella indelningen med begreppen deduktion och 

induktion tenderar att sluta på två sätt. Antas ett deduktivt förhållningssätt kommer inget nytt 

hittas, utan härledningar ur det som från början var givet uppstår. Vid ett induktivt 

förhållningssätt innebär de generaliseringar som görs enbart en sammanfattning av det 

observerade. Författarna skriver vidare att det riktigt kreativa i de både tillvägagångssätten 

saknas, vilket leder in på begreppet abduktion, som syftar till att tillvarata kreativa moment. 

Detta tillvägagångssätt utgår ifrån samma grundläggande tankesätt som induktion och 

deduktion, då man utgår ifrån enskilda observationer, samt drar slutsatser om mer generella 

sammanhang. Författarna säger även att abduktion inte går ut på att göra slutledningar i logisk 

mening, utan istället handlar om ”en teoretiskt färgad tolkning av samband mellan en 

observation och dess förklaring” (Blom et. al., 2006:95). 

Patel och Davidsson (2003) skriver att begreppet abduktion kan sägas innebära en 

kombination av induktion och deduktion, vilket innebär att man utifrån ett enskilt fall 

formulerar ett hypotetiskt mönster som kan förklara detta fall. Man försöker alltså skapa en 

slags teoretisk struktur. Vidare belyser Blom et al. (2006) det faktum att abduktion inte är lika 

formaliserat som deduktion och induktion, eftersom man som författare hela tiden pendlar 

mellan teoretisk förståelse och konkreta, empiriska iakttagelser. 

2.2 Datainsamling 
När det gäller insamling av den data som ligger till grund för empirin, kan man som forskare 

välja mellan kvalitativ och kvantitativ metod, där Starrin och Svensson (1994) skriver att 

kvalitativ forskning bygger på att omvandla det som observeras och registreras till skrivna 
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ord. Den kvalitativa metoden lämpar sig därför bäst för denna studie, då tonvikten ligger på 

ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Myers (2009) skriver angående kvalitativ metod att detta syftar till att förstå människor och 

dess åsikter och handlingar, där forskaren även får se kontexten i vilken människor tar beslut 

och där handlingar sker. Många handlingar människor gör kan inte förstås utan hänsyn till 

kontexten i vilken de sker, och det sättet på vilken forskaren bäst förstår sammanhanget är 

genom att prata med människor. Detta ses som en av de stora fördelarna med kvalitativ 

metod. Vidare säger Jacobsen (2007) att kvalitativ metod även kallas öppen metod, där 

författaren själv styr informationsinsamlingen i så liten utsträckning som möjligt, för att de 

personer som intervjuas ska kunna uttrycka sig med sina egna ord på deras eget sätt. Denna 

metod anses tillhöra ett induktivt förhållningssätt, vilket innebar att jag inte försökte styra den 

insamlade datan. Istället utgick jag ifrån de på förhand framtagna frågorna, för att sedan låta 

intervjuobjekten tala fritt kring dessa ämnen. Strukturering av intervjuer skedde först efter det 

att själva intervjuerna var genomförda, då jag sammanställde insamlad data för att kunna få 

någon slags överblick. 

Denna öppenhet är något som Jacobsen (2007) vidare framhäver, då författaren anser att man 

ska sträva efter att gå in med öppenhet i de intervjuer man genomför. Har man på förhand 

skapat en bestämd uppfattning om något finns det en risk att man bara ser det man vill se, och 

att man enbart får sina antaganden bekräftade genom intervjuerna. Denna rekommenderade 

öppenhet gör även att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för att utforska, eller göra så 

kallade explorerande undersökningar. Detta innebär att jag som författare går från empiri till 

teori, eller att teorier skapas utifrån det som observeras. Jag håller till viss del med om det 

författaren säger, eftersom jag strävar efter att gå in med öppenhet i intervjuerna och inte på 

förhand skapa bestämda uppfattningar om det jag ämnar studera. Risken är då, precis som 

författaren säger, att antaganden blir bekräftade. Detta är något jag absolut vill undvika i detta 

examensarbete, eftersom det kan komma att påverka resultatet. 

Denscombe (2002) skriver att det centrala för kvalitativa metoder är att få en djupare 

helhetsförståelse av komplexiteten i det problem som ska studeras. Kvalitativa forskningar 

lämpar sig bättre för beskrivning, där den som tillämpar en kvalitativ metod har en tendens att 

utveckla detaljerade och ingående beskrivningar av händelser och sociala fenomen. Sådana 

täta beskrivningar är nödvändiga för att uttrycka komplexiteten i situationen. Merriam (1994) 

hävdar att kvalitativa forskningsmetoder belyser närheten till forskningsobjektet. Syftet är att 
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komma under respondenternas skinn genom djupa intervjuer och observationer för att veta 

hur de uppfattar verkligheten. Sörensen och Olsson (2007) skriver att strävan vid ett 

kvalitativt förhållningssätt är att samla in beskrivande data, där intervjuobjekt med egna ord 

får beskriva olika fenomen. Detta sammanfattar förhållandevis väl anledningen till varför jag 

antagit ett kvalitativt förhållningssätt i detta examensarbete. 

Bryman och Bell (2007) lyfter dock fram några kritiska röster riktat mot kvalitativ forskning. 

Denna kritik blir något mindre värd då den till stora delar kommer ifrån forskare som 

förespråkar den kvantitativa metoden, men det är ändå värt att ta upp. Subjektiviteten är något 

som får kritik, eftersom det är för mycket åsikter inblandade. Den som läser resultatet får 

inget egentligt svar på varför de ämnen som tas upp är viktiga. Det är även svårt att upprepa 

en kvalitativ studie, eftersom varje studie är unik som en följd av öppenheten som präglar 

dem. Vidare beskriver författarna svårigheter med att göra generaliseringar, då man i en 

kvalitativ studie ofta begränsar sig till en eller ett par fall. Dessa resultat är alltså inte 

tillräckliga för att göra generaliseringar som är användbara i andra fall. Den sista kritiken 

handlar om att det kan vara svårt att fastställa vad som faktiskt gjordes i en undersökning, och 

hur forskaren kom fram till sina slutsatser. 

Anledningen till varför jag valt att inte använda mig av en kvantitativ metod är att den, enligt 

Andersen (1998), kännetecknas av en mer statistisk inriktning med förhållandevis klara 

riktlinjer för hur undersökningar ska genomföras. En kvantitativ metod används 

företrädelsevis när forskaren exempelvis vill ta reda på hur ofta eller frekvent en viss sak 

förekommer, och hur stort utrymme i tid och rum som detta får. Dessa två faktorer, hur ofta 

och hur mycket, är centralt för den kvantitativa metoden (Esaiasson et. al., 2007). Jag anser 

inte att detta överensstämmer med mitt syfte, då jag inte vill ha statistik av ett fenomen utan 

istället vill veta vad de personer som intervjuas verkligen tycker, och att de får uttrycka dessa 

åsikter fritt med sina egna ord. 

2.3 Primär- och sekundärdata 
Primärdata kännetecknas av att forskarna själva samlat in data (Andersen, 1998), vilket 

innebär att primärdata i detta fall består av det jag samlat in genom de intervjuer som 

genomförts. Myers (2009) belyser att primärdata är opublicerad, och hämtad direkt från 

människor eller organisationer av en forskare. Vidare poängterar författaren även att 

primärdata ”tillför rikedom och trovärdighet till kvalitativa manuskript” (Myers, 2009:122). 

Jacobsen (2007) skriver gällande primärdata att jag som uppsatsförfattare själv har viss 
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kontroll över de omständigheter som kan komma att påverka reliabiliteten av den data jag 

samlat in, och jag har då möjligheten att föra en dialog över hur det jag gjort påverkar 

reliabiliteten. 

Andersen (1998) skriver att sekundärdata är sådan data som redan samlats in av andra 

personer, forskare eller institutioner. Jacobsen (2007) framhåller en viss problematik med 

användandet av sekundärdata, då jag inte kan veta under vilka omständigheter datan jag 

använder har samlats in, och hur detta påverkar reliabiliteten. För att undvika detta 

reliabilitets-problem bör man i så stor utsträckning som möjligt försöka ta reda på vem som 

samlat in data, hur detta har gjorts samt hur datan har registrerats. Jacobsen (2007) poängterar 

en ytterligare begränsning hos sekundärdata, den är ofta anpassad för ett speciellt syfte som 

den ursprungliga datainsamlaren hade. Den data som tidigare är insamlad är oftast inte heller 

presenterad i sin helhet, istället presenteras vanligen resultatet, det vill säga den data en annan 

forskare bäst ansåg passa hans eller hennes behov. Ejvegård (2009) skriver vidare att sådana 

sekundärkällor man borde kunna lita på är vetenskapliga verk, speciellt doktorsavhandlingar, 

samt uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Anledningen till att man kan lita på dessa är att man 

kan utgå att författare till verk av denna typ varit särskilt noggranna med att granska, 

kontrollera och jämföra alla uppgifter. 

Intervjuerna kommer i detta arbete vara primärdatan, där Bryman och Bell (2007) skriver att 

intervjuer är det mest använda verktyget vid kvalitativa undersökningar eftersom huvudfokus 

ligger på vad intervjupersonerna själva tycker om olika frågor jag som intervjuare lyfter fram. 

Dessa svar vill jag inte sammanställa i kvantitativ form, fokus läggs istället på vad 

intervjupersonerna tycker uttryckt med deras egna ord. Generellt sett tenderar kvalitativa 

intervjuer att vara ostrukturerade eller semi-strukturerade, och skulle intervjupersonen sväva 

iväg i sitt svar och prata om andra ämnen bör detta uppmuntras, eftersom mycket nyttig 

information då kan framkomma. 

De två ovanstående tillvägagångssätten har ett par skillnader. Bryman och Bell (2007) skriver 

att i en semi-strukturerad intervju utgår intervjuaren ifrån en ganska specifik lista över ämnen 

som ska behandlas, som normalt efterföljs genom intervjun. Den person som intervjuas har 

ändå ett visst utrymme att avvika ifrån intervjuguiden, och även intervjuaren kan frångå denna 

om nya frågor uppstår under intervjun. Jämförs detta med ostrukturerad intervju, använder 

intervjuaren i stort sett stödord med ämnen som ska avhandlas under intervjun, alltså inga 

specifika frågor. Författarna säger då att intervjuaren kanske enbart behöver ställa en eller ett 
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par rena frågor, som intervjupersonen sedan får svara fritt på och spinna vidare på. 

Intervjuaren kan sedan välja att försöka gå vidare med vissa ämnen som dyker upp under 

intervjuns gång, vars svar kan vara av värde för intervjuarens syfte. Intervjuerna som ligger 

till grund för resultatet av denna studie är semi-strukturerade, då jag använt mig av olika 

ämnesområden med tillhörande frågor. Målet med dessa frågor var att verkligen få reda på 

vad de intervjuade tyckte och tänkte, och inte få korta ja- och nej-svar. 

2.4 Urval 
Då mitt fallföretag är ICA Maxi i Kalmar, inledde jag själva urvalsprocessen med att kontakta 

varuhuschefen i butiken. Jag ställde då frågan om hon var intresserad av att ställa upp på en 

intervju gällande deras butik och hur de arbetar med att tilltala kunderna. Då jag fått 

klartecken för detta, frågade jag även om det gick bra att jag gjorde ytterligare fem intervjuer 

med anställda på Maxi. Även detta fick jag klartecken för. Efter att varuhuschefen kollat 

närmre på intervjuguiden, kom vi fram till att hon vore lämpligast att bestämma vilka av 

hennes anställda jag kunde intervjua. Detta eftersom varuhuschefen själv sa att alla anställda 

inte är insatta i just mina, specifika frågor.  

Intervjudeltagarna har alltså valts ut av deras egen chef, vilket jag ser som positivt då jag 

kunde ha gjort ett annorlunda urval där jag kanske inte fått intervjua lika insatta personer. 

Dem jag intervjuat består av varuhuschefen, och de övriga är avdelningsansvariga eller har 

chefsbefattningar på Maxi i Kalmar. 

2.5 Fallstudie 
Patel och Davidsson (1994) säger att fallstudie betyder att en undersökning genomförs på en 

mindre avgränsad grupp. Exempel på sådana grupper är en grupp individer eller en 

organisation. Backman (1998) framhåller att en fallstudie undersöker något i dess realistiska 

miljö, där användningen av ett fall anses vara lämpligt då studieobjektet är mycket komplext. 

Just komplexiteten anser jag stämmer väl överens med mitt ämnesval, då arbete med 

sensoriella stimuli i ett servicelandskap kräver att jag som författare får en förståelse för hur 

mitt fallföretag arbetar. Just att erhålla förståelse för ett fenomen i dess realistiska miljö är 

enligt Backman (1998) något som definierar en fallstudie. Då jag valt att intervjua 

representanter ifrån ett och samma företag för att ta reda på hur de arbetar med vissa saker, 

anser jag att även detta stämmer väl överens på vad en fallstudie är. Jag kommer undersöka en 

organisation för att inhämta fakta och detaljer om hur de arbetar i sitt servicelandskap, alltså 
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deras realistiska miljö. Av ovanstående anledningar anser jag att valet av en fallstudie 

kommer naturligt.  

2.6 Validitet och reliabilitet 
Bryman och Bell (2007) framhåller validitet i undersökningar som det allra viktigaste kriteriet 

på många sätt. Detta eftersom begreppet validitet syftar till om vi som forskare verkligen 

undersöker det vi vill undersöka. Även Esaiasson et al. (2007) framhäver vikten av validitet i 

undersökningar, samtidigt som de tillägger att det även är det svåraste att uppnå. Ett av 

problemen är enligt författarna i princip ofrånkomligt, och innefattar de olika språk som 

används inom forskning. Forskare formulerar de frågor och problem de vill ha svar på med ett 

teoretiskt språk. Författarna framhåller att de undersökningar som sedan genomförs istället 

har ett operationellt språk, vilket medför detta översättningsproblem. 

Vidare belyser Hartman (2004) ytterligare problem med validitet, där felkällor är faktorer som 

kan underminera giltigheten. Exempel på felkällor är omgivande faktorer, och för att minska 

denna felkälla bör sådana faktorer som kan störa en undersökning finnas och elimineras. En 

ytterligare felkälla är selektiv uppmärksamhet, där man vid en observation förväntar sig att se 

vissa saker. Detta kan bero på att ens egna förväntningar tar överhand, eller att man helt 

enkelt inte lägger märke till annat som finns i observationen. Författarna skriver även att vid 

observationerna ska jag undvika att stirra mig blind på vissa förutbestämda faktorer, och 

istället gå in med öppenhet i de observationer som genomförs. Detta gäller även för 

intervjuerna. Är jag inte tillräckligt öppen där, är risken att jag går miste om andra, intressanta 

synpunkter som jag inte tänkt på i förhand. Begreppet validitet är av stor vikt för att avgöra 

giltigheten på detta arbete. Bell (2006) menar att validitet står för om exempelvis en fråga 

beskriver det man vill att den ska beskriva, det vill säga att informationen som ges till den 

man intervjuar ska beskriva det som informanterna vill ha svar på. 

Silverman (2013) framhåller något som kan te sig självklart gällande reliabilitet, nämligen att 

kvaliteten på insamlad data i en kvalitativ studie ska vara hög. Detta utvecklas genom att 

författaren vidare säger att författare till studier oftast tolkar den kvalitativa datan som samlats 

in, för att sedan presentera sammanställningar av denna datan. Precis så är även 

tillvägagångssättet i denna studie. Jag som författare läser in teori, formulerar frågor utefter 

dessa teorier, och intervjuar anställda på ett företag med syfte att få utvecklande svar. Jag 

sammanställer sedan alla svar som intervjuerna gett, och återger detta i form av en 

resultatdiskussion. Mitt mål är att lägga in så lite egna tolkningar i resultatet som möjligt, 
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eftersom jag vill veta vad anställda ifrån ett och samma företag tycker om olika fenomen. 

Syftet med denna studie är alltså inte att jag drar slutsatser utifrån intervjuerna. Om jag nu 

mot förmodan dragit några egna slutsatser är det absolut inte medvetet ifrån min sida. 

Silverman (2013) framhåller vidare att jag skulle kunnat presentera intervjuerna i sin helhet så 

att läsarna kunnat göra sina egna tolkningar av vad intervjupersonerna sagt. Detta hade ökat 

reliabiliteten i detta examensarbete. Dock tvingas nu läsarna lita till att jag som författare av 

detta examensarbete har uppfattat och tolkat svaren i intervjuerna, på ett sätt så att det framgår 

vad intervjupersonerna verkligen menade. För att intervjuernas reliabilitet ska öka, har jag 

under intervjuerna försökt följa samma ordning, där följden av ämnen vi diskuterat har varit 

samma. Intervjupersonerna har även fått möjlighet att utveckla och förklarar vad de menar. 

Detta medför att jag som författare inte behöver lägga in lika mycket egna tolkningar i 

resultatet av intervjuerna, vilket ökar reliabiliteten. 

2.7 Källkritik 
Ejvegård (2009) skriver att den tillförlitlighet som finns i den data jag använt är något som 

bör bedömas av mig som författare till detta arbete. Vid bedömning av material, i synnerhet 

sådant som hämtas från nätet, bör kontrolleras så det verkligen uppfyller vissa krav. 

Exempelvis ska materialet uppfylla ett äkthetskrav, det vill säga att det inte handlar om 

förfalskningar. Ett oberoendekrav ska även uppfyllas, där värdet av den källa man ämnar 

använda kan fastställas genom att jag som författare tar reda på varifrån dessa uppgifter och 

fakta härstammar. Då det material som använts varit litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

information från ICA Maxi´s hemsida, anser jag att äkthets- och oberoendekraven uppfylls i 

använt material. 
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3. Teoretisk referensram 
Syftet med detta kapitel är att sätta in dig som läsare i vilken teori jag som författare anser 

relevant för detta examensarbete. I tur och ordning kommer ämnena sinnesmarknadsföring 

(3.1), servicelandskap (3.2) och service management (3.3) behandlas. 

3.1 Sinnesmarknadsföring 
Begreppet Sinnesmarknadsföring är själva grundstenen och utgångspunkten i detta 

examensarbete, då fokus ligger på de olika delar som ingår i Sinnesmarknadsföring. Genom 

den teoretiska referensramen kommer du som läsare få en ökad förståelse för vad begreppet 

innebär, samt vad de olika sinnena innebär på ett mer detaljerat plan. 

3.1.1 Introduktion till sinnesmarknadsföring 

Krishna (2010) definierar sinnesmarknadsföring som något som engagerar människans sinnen 

och påverkar deras beteenden. Skapande av nya upplevelser och sensationer, eller enbart 

förstärkande av existerande sensationer, kan leda till större intresse för en produkt eller tjänst. 

Författaren slår även fast att sinnesmarknadsföring är här för att stanna, då människans sinnen 

kan tilltalas på många olika sätt inom marknadsföring. De sensoriella aspekterna av produkter 

påverkar oss på sätt vi aldrig någonsin kunde föreställt oss, då vi reagerar direkt och 

omedvetet på stimulans riktat mot våra sinnen. Enligt Hollensen (2011) är en allmän regel att 

desto fler sinnen som tilltalas, desto starkare upplevs budskapet, och kunder är även beredda 

att betala mer för ett varumärke som tilltalat ett eller flera sinnen. 

Hultén et al. (2008) framhåller betydelsen av sinnesmarknadsföring, då sinnena är avgörande 

för de upplevelser som skapas. Vi blir även medvetna om, och uppfattar, produkter genom 

våra sinnen. Författarna skriver vidare att människans sinnen är något som under lång tid 

förbisetts inom marknadsföring, trots medvetenheten om deras betydelse. Det är genom de 

fem sinnena en kund skapar medvetenhet för olika produkter och varumärken, vilket gör att 

människans sinnen spelar en helt avgörande roll vid val av företag och produkter. Krishna 

(2010) pekar vidare på forskning om hur stimulans riktat mot människans fem sinnen 

traditionellt har varit begränsat till synsinnet, där de andra sinnena endast fått viss, begränsad 

uppmärksamhet. Dock håller detta på att ändras, och allt mer forskning görs även gällande de 

andra sinnena. Detta påstående understryks även av Hultén et al. (2008), som även framhåller 

att sinnesmarknadsföring bör betraktas som en strategisk inriktning med syfte att tydliggöra 

ett företag, och kommunicera dess värderingar och identitet för att på lång sikt kunna bygga 

upp en image i kundernas medvetande. 
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3.1.2 Synsinnet 

Lindstrom (2005) kallar synsinnet det mest förföriska sinnet, vilket emot all logik kan 

övertala oss människor. Med hjälp av synen tar vi omedelbart in allt vi ser omkring oss, vilket 

gör synen till det allra mest kraftfulla sinnet. Författaren framhåller även att synen, 

traditionellt sett, är det sinne som stått i fokus inom marknadsföringen. Även Hultén et al. 

(2011) framhåller synen, eller det visuella hos ett varumärke, som det första en kund 

uppfattar. Genom synupplevelser har företag möjlighet att förmedla ett varumärkes identitet, 

känslor och värderingar. Med detta understryker författarna vikten av att tränga igenom det 

rådande varumärkesbruset och synas bättre, mer och tydligare än innan, för att i ett tidigt 

skede skilja sig ifrån mängden. Vikten av synsinnet understryks av det faktum att fyra av fem 

beslut i vår vardag till största delen grundas på våra synintryck. Dock ser Lindstrom (2005) en 

begränsning gällande synsinnet, nämligen den oändliga mängd visuella intryck vi människor 

möts av. Vi använder synen för att ta in så pass mycket information att stora mängder även 

går förlorad i denna process, då alla visuella intryck blir till en enda, stor massa av 

information. 

Hultén et al. (2008) talar om en visuell helhet, kallat ”den genetiska koden”, vilket är ett 

uttryck för hur ett företag kan särskilja sig gentemot sina konkurrenter. De sätt som denna 

differentiering kan komma till uttryck är exempelvis genom design, logotyp, färgval och 

servicelandskap (butiker, hemsidor). Författarna säger vidare att en kund uppmärksammar ett 

företag eller ett varumärke genom den synupplevelse som skapas, som ett slags första intryck. 

Ett företag bör därför sträva efter att förmedla varumärkets identitet i ett så tidigt skede som 

möjligt. En av de vanligaste anledningarna till varför företag försöker särskilja sig är för att 

skapa igenkänning i kundernas medvetande. Dock kan framgångsrikt arbete med en produkt 

leda till att kunder även känner igen andra produkter ifrån samma varumärke, vilket kan leda 

till att kunden väljer en produkt med varumärket och företaget bakom produkten som 

anledning. 

Hultén et al. (2008) skriver vidare att utformningen av servicelandskap kommit att bli en av 

de viktigaste utmaningarna inom sinnesmarknadsföringen, där företag alltmer kommit att 

sträva efter en jordnära gestaltning som innebär hur exempelvis en butik uttrycks för kunderna 

i den vardagliga kontakten. Detta innebär utseendet av servicelandskapet, samt hur det 

upplevs genom sinnesuttryck såsom exteriör och interiör. Skälet till varför företag lägger ökad 

fokus på detta är ökad konkurrens där fler företag marknadsför och säljer samma, kända 

varumärken. Det räcker inte längre med att framhäva produkternas fördelar. Som exempel på 
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servicelandskapets utformning nämner författarna ICA:s ”kundvarv”, som innebär hur kunder 

rör sig i butiken. Utefter detta placeras varorna i syfte att få kunderna att handla mer. Givetvis 

spelar även belysning, golv, färg och väggar stor roll, eftersom butikens inredning ses som ett 

hjälpmedel som ska underlätta för kunderna att hitta rätt i butiken. Butiksinredningen ska 

sträva efter att förmedla ett företags eller ett varumärkes identitet och värderingar. 

Gobé (2009) samt Hultén et al. (2008) framhåller färger som ett kraftfullt verktyg inom 

marknadsföring, som har förmågan att skapa en viss känsla hos kunderna. Hultén et al. (2008) 

framhäver även att färger har förmågan att aktivera och stimulera minnen och tankar hos oss 

människor. Vidare menar Gobé (2009) att man måste tänka på vad färger, eller avsaknaden av 

färger, har för påverkan på ett varumärke. Strategiskt utvalda färger definierar varumärket, 

produkten och servicelandskapet, och chansen ökar att kunden kommer ihåg varumärket. Rätt 

färger ger även en mer precis förståelse för vad ett varumärke står för. Även Hultén et al. 

(2008) understryker att färgvalet har förmågan att förbättra arbetsmiljön för de anställda, eller 

servicelandskapet för kunderna. 

En ytterligare aspekt angående det visuella i en butik är paketering av de produkter och varor 

som säljs. Detta är något Krishna (2010) lyfter fram, där författaren hävdar att majoriteten av 

en kunds inköpsbeslut tas på plats i en butik. Detta medför därför att paketeringen blir desto 

viktigare då det är ett starkt hjälpmedel för produkter att kunna särskilja sig bland de många 

konkurrerande produkter som en kund exponeras för i ett servicelandskap.  Detta har kommit 

att medföra att faktorer såsom layout, färg och typsnitt på förpackningen kommit att spela allt 

större roll. Författaren säger vidare att syftet med dessa är särskilja sig och tränga igenom 

varumärkesbruset i servicelandskapet. 

3.1.3 Hörselsinnet 

Hultén et al. (2011) säger att användandet av hörselsinnet inom marknadsföringen ofta varit 

begränsad till TV- och radioreklam, och i huvudsak har musik använts för att dramatisera eller 

förstärka ett budskap. Dock är ljud inom marknadsföring något som använts sedan tidigt 

1900-tal, utan att direkt tilltala våra sinnen eller för den delen användas på ett strategiskt sätt.  

Gobé (2009) framhäver att ljud har en direkt och kognitiv påverkan på minnen och känslor. 

Ett enskilt ljud kan framkalla en oändlig kedja av associationer i den mänskliga hjärnan. 

Författaren skriver även att musik visat sig frisätta endorfiner i kroppen, och därmed tilltala 

njutningscentret i hjärnan. Krishna (2010) säger dock att det inte är förrän på senare år 
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forskare börjat undersöka hur ljud påverkar kundernas beteende, trots ljudets viktiga roll i 

kundernas upplevelser av varumärken.  

Lindstrom (2005) säger att ljudsinnet är något som ständigt är aktivt, något som även Hultén 

et al. (2008) framhäver. Det faktum att människan ständigt lever i symbios med ljuden gör att 

de ljud man hör bestämmer tillvarons dimensioner. Därför upplever vi människor inte enbart 

ljud och tystnader, istället ger vi de ljud vi hör någon slags mening genom att tolka, meddela 

och uttrycka oss med dem. Vidare säger Hultén et al. (2008) att vi människor ofta uttrycker 

vår identitet med hjälp av olika ljud. Som ett exempel nämns vår verbala förmåga, med vilken 

vi människor kan berätta vilka vi är, vad vi står för och hur vi mår. Ljud är även något vi 

människor identifierar oss med och känner samhörighet med, främst genom musik. Företag 

har i allt större utsträckning förstått att ljud kan användas som en metod för att förstärka 

varumärkesidentiteten och imagen hos kunderna. Författarna framhåller att det tydligaste 

exemplet på detta återfinns inom detaljhandeln, där vissa företag investerar i skräddarsydda 

musikprogram som passar just deras varumärke, och som syftar till att stärka dess identitet. 

Dock är det svårt att koppla hela låtar till ett varumärke, då musik är en längre ljudsekvens 

som är svår att upprepa på samma sätt som exempelvis jinglar och ljudlogotyper. 

Hultén et al. (2011) skriver att ett ljud som används i marknadsföring givetvis ska kunna 

associeras till det varumärke reklamen gäller, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

utformningen av ljudet. Anledningen till varför ljud bör användas är för att kunna tränga 

igenom varumärkesbruset och särskilja sig ifrån konkurrenterna. Lyckas ett företag förmedla 

sin identitet genom olika upplevelser, däribland ljud, utmärker de sig jämfört med andra 

varumärken. Användandet av ljud bör vara konsekvent och genomgående, för att det 

verkligen ska fastna i kundernas medvetande. Även Gobé (2009) framhåller vikten av ljud i 

samband med varumärken, där författaren säger att kunder inte särskilt ofta känner att de 

behöver en produkt, och de har inte heller någon avsikt att köpa produkten. De söker inte 

heller aktivt efter information om en viss produkt. Med hjälp av rätt utformat ljud till 

produkten kan man stimulera människans sinnen, skapa intresse för produkten, och särskilja 

sig ifrån konkurrenterna. 

Schmitt och Simonson (1997) beskriver två huvudsakliga användningsområden för ljud och 

musik för företags- och varumärkesbyggande. Det första området är som bakgrundsmusik i 

exempelvis en butik, där ljud och musik kan förstärka identiteten om de används på rätt sätt. 

Det andra området är inom reklam och annan kommunikation, där ljud och musik också kan 
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bidra till att förmedla identiteten. Författarna skriver vidare att bakgrundsmusik har förmågan 

att förstärka varumärkesidentiteten då det är ett kraftfullt verktyg som påverkar kundernas 

känslor och beteenden. Samtidigt har bakgrundsmusik fördelen att den är billig och enkel att 

byta, med ett stort utbud av olika låtar företag kan använda sig av. Detta gör att ett företag 

med enkla medel kan bidra till att skapa en atmosfär som exempelvis tilltalar deras målgrupp. 

Krishna (2010) håller med om ovanstående syn på bakgrundsmusik, men framhåller även en 

risk, nämligen att bakgrundsmusik kan störa en kund i utvärderingen av en produkts 

egenskaper, och således hindra ett köp.  Vidare säger författaren att olika sorters musik har 

visat sig framkalla olika känslor, där musik i snabbare tempo har en tendens att skapa positiva 

känslor jämfört med musik i lågt tempo. Ökad volym, snarare än minskad, framkallar lätt en 

ökad positiv känsla gentemot omgivningen. I undersökningen författaren tar upp visade det 

sig att människor som gillade olika sorters musik svarade överensstämmande, alltså spelade 

inte musiksmaken någon roll. 

3.1.4 Smak 

Att på ett strategiskt sätt tilltala kunder genom stimulans av smaksinnet har under lång tid 

förbisetts (Gobé, 2009; Hultén et al., 2008), och har det väl arbetats med stimulans av detta 

sinne har det skett i livsmedelsbutiker där mat och dryck är ett naturligt inslag i de produkter 

som finns till försäljning (Hultén et al., 2008). Gobé (2009) skriver vidare att företag idag 

låter sina kunder svälta på den särskilda känslan av att de blir bjudna på något litet som i sig 

skapar ett stort värde, där författaren syftar på att företag borde bjuda på mer ätbara varor i 

butikerna. Detta är en liten gest som uppskattas och har stort värde hos kunderna. Hultén et al. 

(2008) skriver att varumärken idag sällan smakar något, vilket författarna framhåller som en 

brist i företags strävan att bygga starka och uthålliga varumärken. De varumärken som 

naturligt har en smak kopplat till sig utnyttjar detta alltför sällan i marknadsföring via 

annonser, TV-reklam och direktreklam. Lindstrom (2005) tillägger även att produkter och 

varumärken som borde framhäva smaken i sina produkter inte gör detta. 

Hultén et al. (2008) skriver att det varumärke som använder sig av smaksinnet i sin 

marknadsföring har väldigt goda möjligheter att stärka sitt varumärke, samt tillägga 

ytterligare en dimension för att särskilja ifrån konkurrenterna. Att använda sig av smaksinnet 

fungerar även som ett utmärkt verktyg för att få kunderna att stanna kvar längre i en butik, 

vilket i sin tur bidrar till att konsumtionen ökar. Gobé (2009) skriver även att smakupplevelser 

kan fungera som en avgörande faktor vid val av butik eller köpcenter. Vet en kund om att en 
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viss butik serverar svalkande drycker en varm sommardag, kan de välja denna butik istället 

för konkurrenterna, baserat enbart på att de blir bjudna på dryck. 

Hultén et al. (2008) skriver vidare att detta har medfört att det även anses viktigt att ge 

smakupplevelser till kunderna även när smaksinnet inte har en naturlig koppling till ett 

varumärke. Genom att erbjuda kunderna smakupplevelser i en butik får kunderna något utöver 

själva shoppingupplevelsen. Enligt författarna skulle man kunna tilltala smaksinnet genom att 

erbjuda köande kunder något att äta och dricka, vilket även styrks av Gobé (2009) som skriver 

att kunderna förmodligen kommer se detta som en trevlig överraskning och även få dem att 

glömma bort det faktum att de faktiskt står i kö. Hultén et al. (2008) säger vidare att företag 

vid olika kampanjer och lanseringar bör locka med mat och dryck. Ges kunderna denna 

möjlighet regelbundet, tillhandahålls smaker som de sedan kan associera med varumärket. 

Gobé (2009) framhäver att stimulans genom mat eller dryck i en affär kan göra så att kunden 

inte bryr sig om priset på produkten, utan köper den ändå. Kunder tenderar även att uppskatta 

det symboliska värdet i själva gesten det innebär att bjuda på mat eller dryck. Författaren 

skriver även att i livsmedelsbutiker ska servicelandskapet alltid vara fyllt med en uppsjö av 

dofter, och kunderna bör alltid ha ett varierat utbud av smakprover. Att få möjligheten att 

smaka innan inköp, innebär en möjlighet för kunden att testa och utvärdera produkten utan att 

behöva lägga pengar på en okänd produkt som sedan kanske inte visar sig vara 

tillfredställande. 

Krishna (2010) lyfter fram komplexiteten i smaksinnet, och betonar att en smak är ett resultat 

av sensoriella upplevelser riktade till alla sinnen. Alltså definieras en smak som en följd av att 

samtliga fem sinnen är inblandade. Lukten av maten spelar såklart roll, och även känslan av 

maten, exempelvis temperatur och konsistens. Hur maten ser ut är också viktigt, den ska se 

tilltalande ut både visuellt och färgmässigt. Sista sinnet är hörseln, där helhetsintrycket av 

maten är även beroende av hur det låter när vi äter maten. Överraskande nog har vi människor 

svårt att särskilja mat då vi enbart använder smaksinnet. Författaren påstår då att vi, genom 

enbart smak, skulle ha svårt att hålla isär ett äpple och en potatis, eller rött vin och kaffe.  

3.1.5 Lukt 

Hultén et al. (2008) samt Lindstrom (2005) framhäver det faktum att dofter är en naturlig del 

av vår vardag, i den bemärkelsen att de tillhör den luft vi dagligen behöver för att överleva. 

Således är det ett sinne som inte går att stänga av och som ständigt är med oss, och som 

påverkar oss mer än vad vi själva är medvetna om. Gobé (2009) skriver att luktsinnet inte 
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påverkas av hjärnan, utan fungerar ofrivilligt och instinktivt, vilket gör att luktsinnet 

motsvarar en direkt väg in i kundernas minnen och känslor. Författaren framhåller att 

luktsinnet är en direkt länk till kundens minnen och känslor, som väntar på att stimuleras av 

företag. Lindstrom (2005) framhåller det faktum att människor, via luktsinnet, har förmågan 

att känna igen många av de dofter som omger oss. Dessa dofter kan i sin tur skapa 

sensationer, väcka minnen till liv, och associeras med tidigare upplevelser. Krishna (2010) 

påpekar vidare att om vi upplever en särskild doft samtidigt som en behaglig aktivitet 

inträffar, är sannolikheten stor att vi framöver kommer ha en positiv inställning till just den 

doften. Den inställning vi har till en given doft bestäms alltså till stor del av det vi upplever 

när vi först kommer i kontakt med doften.  

Även Hultén et al. (2008) framhåller dofternas betydelse, och beskriver luktsinnet som det 

mesta direkta av de fem sinnena. Detta beror på att de dofter vi upplever skickas direkt till 

hjärnan utan någon vidare omvandling av signalen. Detta innebär att det är svårt att förvränga 

de upplevelser vi människor får genom dofter, då de inte korrigeras eller översätts. Vidare 

säger Lindstrom (2005) att dofter är nästintill omöjliga att beskriva, och trots att vi utsätts för 

tusentals olika dofter dagligen är vi fortfarande begränsade i vår förmåga att uttrycka och 

beskriva de dofter vi känner. Det faktum att dofter är svårdefinierade framhålls av flera 

författare (Hultén et al., 2008; Ackerman, 1992; Krishna, 2010). Av denna anledning har 

luktsinnet även kommit att kallas ”det stumma sinnet”, just därför att det i många fall inte går 

att sätta ord på de dofter vi känner (Hultén et al., 2008; Krishna, 2010). Vidare säger Krishna 

(2010) att trots denna svårighet har dofter en oerhört stor potential till att skapa sensationer 

och väcka minnen till liv. Detta förstås bättre då man tar i beaktande att luktsinnet har 

förmågan att urskilja och minnas över 10 000 olika dofter. 

Lindstrom (2005) skriver att då det konstateras att lukt är viktigt och ständigt påverkar 

människor, är det förvånansvärt få företag som tar hänsyn till detta sinne i sin marknadsföring 

och i sitt servicelandskap. Vidare framhåller Hultén et al. (2008) att experter konstaterar att 

det är genom just dofter som sinnesupplevelser skapas på bästa sätt, där användandet av dofter 

har blivit allt vanligare inom exempelvis detaljhandelskedjor. Författarna skriver att en av 

anledningarna till varför det är ett bra sätt att skapa sinnesupplevelser är att det räcker med en 

liten antydan till en viss doft, så kan människor associera denna doft till minnen och tidigare 

upplevelser. Författarna skriver vidare att vinsterna visat sig öka med upp till 40 procent då 

dofter införts. Tyvärr framgår det ej specifikt hur dofter ska användas för att vinstökningarna 

ska uppnå denna siffra. 
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Lindstrom (2005) skriver att luktsinnet även är nära kopplat till humöret, där undersökningar 

har visat att humöret förbättrades i uppåt 40 procent av de fall då människor utsätts för 

behagliga dofter, särskilt vid de tillfällen då dofterna kopplades till positiva minnen. Detta 

påstående är något som tillbakavisas av Krishna (2010), då författaren säger att det vanligtvis 

antas att dofter påverkar kunder genom sin förmåga att styra deras humör. Dock tillägger 

författaren att det inte finns särskilt mycket empiriskt bevis för detta påstående, samt att mer 

forskning inom området behövs innan några större slutsatser kan dras. 

Även Gobé (2009) framhåller luktsinnet som det troligtvis starkaste sinnet när det gäller skapa 

engagemang och emotionella upplevelser. Trots kraften i detta sinne, bortser varumärken ofta 

ifrån luktsinnet. Även Ackerman (1992) belyser kraften i luktsinnet, och skriver att inget är 

lika minnesrikt som en doft. Vi behöver inte känna en doft under lång tid, vi behöver inte ens 

vara medvetna om det. Ändå kan denna doft ta oss tillbaka till positiva minnen och 

upplevelser. 

Krishna (2010) skriver att dofter inom marknadsföring kan användas både som primära och 

sekundära produktattribut. Primär innebär att doften i sig är anledningen till att konsumenten 

köper en produkt, såsom parfymer eller luftrenare. Det vanligaste är dock att doften inte är 

själva anledningen till att köpa en produkt, det är alltså inte själva doften som ska säljas. 

Istället är det några andra egenskaper som ska försöka framhävas med hjälp av dofter. Detta 

kallas sekundära produkt-attribut, och innebär således att dofterna inte står i centrum. 

Effekten av detta blir att ett varumärke kan särskiljas genom dofter jämfört med 

konkurrerande varumärken, även om inga dofter är naturligt kopplade till själva produkten. 

Vidare skriver Krishna (2010) att den troligtvis största ökningen av dofter har skett i 

exempelvis hotell, detaljhandelsaffärer, casinon och restauranger. I dessa fall verkar dofterna 

som en del av omgivningen, vilket anses bidra till att skapa positivare humör vilket i sin tur 

kan leda till mer fördelaktig utvärdering av exempelvis en butik och dess produkter. Det 

slutgiltiga målet är självklart att öka försäljningen. 

3.1.6 Känsel 

Känseln är något som sitter till största delen i huden, genom vilken vi människor upplever 

fysisk kontakt. Marknadsföring via känselsinnet benämns därför taktil marknadsföring, där 

taktil står för ”överföring av information eller känsla via beröring” (Hultén et al., 2008:140). 

Lindstrom (2005) belyser att människor via känseln uppmärksammar saker såsom kyla, hetta, 

smärta och tryck, och detta är något vår hjärna uppfattar omedelbart. Stimulering via beröring 
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är något vi människor kräver för att över huvudtaget kunna växa som människor och trivas i 

största allmänhet. Hultén et al. (2008) säger att själva syftet med marknadsföring av detta slag 

är att öka interaktionen mellan företag och kunder, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Detta 

har kommit att bli ytterligare ett sätt för många företag att uttrycka sin identitet och sina 

värderingar. 

Lindstrom (2005) poängterar att den känsla vi får för en produkt vid fysisk interaktion, ligger 

till grund för vilken uppfattning vi får av produkten. Hultén et al. (2008) skriver vidare att de 

företag som lyckas skapa känselupplevelser har en stor konkurrensfördel i detta, då kunderna 

ofta är i fysisk interaktion med de produkter de köper, såväl i själva köpvalssituationen som 

efter. Även Gobé (2009) understryker att företag som tilltalar känselsinnet antagligen kommer 

bli belönade av sina kunder, eftersom känsel faktiskt förekommer aningen mindre idag. Som 

exempel på detta lyfter författaren fram internet som kommit att ersätta ett faktiskt besök i en 

butik för att med hjälp av sinnena uppleva något. 

Även Krishna (2010) skriver att då känselsinnet till stor del går ut på fysisk interaktion, har 

det även kommit att kallas det nära sinnet, eftersom våra andra sinnen aktiveras genom något. 

Känselsinnet aktiveras enbart genom direkt fysisk interaktion med huden, alltså utan hjälp av 

något. Som jämförelse måste luktsinnet ta in dofter i luften som omger oss, vilket innebär att 

luften behövs för att luktsinnet ska kunna användas. Hultén et al. (2008) skriver att vid fysisk 

interaktion kan vi utforska föremål runtomkring oss, och vi kommer även ihåg tidigare 

beröringar och hur vi upplevde detta. Alltså kan det räcka att använda känselsinnet en gång, 

efter det kommer vi ihåg denna första beröring. Detta innebär att vi kan minnas och 

återuppleva en tidigare beröring enbart genom att se eller tänka på ett föremål. Krishna (2010) 

säger även att viss information om produkter kan vi enbart få genom att använda vårt 

känselsinne. Handlar det om en produkt som kan finnas i flera olika material, och därför 

kännas på många olika sätt, har vi en större benägenhet att ta på produkten innan vi beslutar 

oss för ett köp. 

Gobé (2009) skriver att vi människor vill ta på de produkter vi ser i en affär innan vi gör ett 

köp, ett fenomen som inte har att göra med produktens egenskaper. Istället handlar det om 

känslan av att hålla i något eller ta på något, och att föreställa sig att vi faktiskt äger det vi 

håller i. Författaren skriver även att produkter alltid ska finnas tillgängliga att känna på. Detta 

begär att ta och känna på produkter har att göra med att kunden kompenserar sin brist på 

information om själva produkten, och känselsinnet används då som ett sätt att skapa mer 

 28 



kunskap och känsla för produkten. Enligt författaren gör detta att kunderna blir mer 

involverade. Lyckas företaget även involvera ett annat sinne tillsammans med känseln, blir 

den sensoriella upplevelsen dubbelt njutningsfull för kunden. Skulle detta taktila test av en 

produkt ogillas av kunden och absolut inte tilltala dennes känselsinne, är detta ett 

misslyckande för företaget. 

Gobé (2009) framhåller vidare att stimuli riktat mot känselsinnet bidrar starkt till en kunds 

helhetsupplevelse av ett företag eller ett varumärke. Exempel på sådana stimuli är enligt 

författaren produkterna, inredningen samt temperaturen i servicelandskapet. Hultén et al. 

(2008) framhåller vidare betydelsen av ett servicelandskap där det finns möjlighet att göra 

produkter tillgänglig för en taktil marknadsföring. Tillgänglighet som denna har visat sig 

förstärka den känslomässiga responsen ifrån kunderna, vilket i en köpvalssituation kan 

innebära en fördel då känslorna gentemot en produkt då kan upplevas starkare. 

3.2 Servicelandskap 
Normalt sett bör detta kapitel bestå i en underrubrik i en teoretisk del om service 

management. I denna fallstudie är dock betydelsen av, och fokus på, servicelandskapet så 

pass stor att det tas upp separat och inte i kapitlet Service Management. 

3.2.1 Servicelandskapets betydelse 
Begreppet servicescape, eller servicelandskap på svenska, introducerades av Bitner (1992) 

och innefattar den fysiska omgivning där produktion och konsumtion av varor eller tjänster 

sker, där studier visat att servicelandskapet har en betydelsefull roll i kundernas uppfattning 

av ett företag. Författaren framhåller även att människors beteende är reaktioner på 

servicelandskapets emotionella och psykologiska inverkan, där kunder och personal beter sig 

på ett visst sätt. Författaren framhåller även att en kunds reaktion på ett servicelandskap är av 

stor betydelse för helhetsupplevelsen av tjänsten. Kunden bildar sig ofta en uppfattning av ett 

företags kvalitet och kapacitet baserat enbart på servicelandskapet, långt innan exempelvis 

produkterna i ett servicelandskap köpts. 

Zeithaml et al. (2012) framhåller att servicelandskapet är särskilt viktigt för tjänsteföretag då 

det är ett sätt för dem att skapa emotionella kopplingar mellan kunderna och företaget genom 

att kommunicera sina värderingar och sin identitet via dess utformning. Lin (2004) framhåller 

ett exempel för att tydliggöra detta; människors beteende kan ändras med hjälp av 

sinnesstimuli. Ett servicelandskap med en utsökt doft eller fantasirik design kan få kunder att 

känna sig avslappande, på gott humör och även känna hunger, alltså påverkas kundernas 
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känslor genom servicelandskapets utformning. Även Bitner (1992) tar upp ett 

servicelandskaps förmåga att påverka kundernas uppfattning om ett företag. Med denna 

bakgrund säger författaren även att servicelandskap därmed bör ses som ett icke-verbalt 

kommunikationsmedel av företag. 

Hultén et al. (2008) skriver att om ett företag lyckas skapa ett servicelandskap där kunderna 

trivs och är nöjda, ökar chansen att de väljer att komma tillbaka till just det företaget. Blodgett 

och Wakefield (1994) framhåller även att kunder som är nöjda med ett servicelandskap gärna 

stannar längre i lokalerna, och längden av vistelsen har enligt författarna stor betydelse för 

kundens konsumtion i servicelandskapet. Företag bör av denna anledning vara medvetna om 

betydelsen av lokalernas utformning, då längre vistelser i slutändan genererar högre vinst. 

Även Bitner (1992) framhåller att attraktion gentemot ett servicelandskap, konsumtion, 

spenderad tid i servicelandskapet, samt återkommande till ett servicelandskap är sådant som 

till stor del avgörs av kundernas uppfattning av ett servicelandskap. Författaren skriver att en 

kund som känner njutning och attraktion av ett servicelandskap, sannolikt kommer stanna 

kvar längre och även spendera mer. 

Blodgett och Wakefield (1994) skriver vidare att även små förändringar i servicelandskapet 

kan få stor inverkan på kundens upplevelse av lokalen gällande den estetiska kvalitén. 

Exempelvis kan kunden känna sig mer eller mindre attraherad till att besöka 

servicelandskapet, eller kan tiden en kund väljer att spendera i lokalen antingen öka eller 

minska. Förändringar i ett servicelandskap kan exempelvis vara att måla om, byta 

bakgrundsmusik eller sätta upp nya tavlor. Den estetiska kvalitén av ett servicelandskap är 

avgörande för kundens trivsel och just därför bör inte tjänsteleverantörer lägga all fokus på 

kärntjänsten, utan också på det som omger den. Bruhn och Georgi (2006) framhåller att 

företag med jämna mellanrum bör se över sina behov av uppdateringar och förändringar i 

servicelandskapet. Detta för att kunderna ska uppleva det som välkomnande och intressant. 

3.2.2 Servicelandskapets utformning och gestaltning 

Hultén et al. (2008) skriver att sinnesmarknadsföringens allra mest centrala utmaning idag är 

servicelandskapets gestaltning, det vill säga konstruktionssättet samt hur den fysiska miljön 

belyses. De klargör att målet med servicelandskapet är att visualisera identitet och värderingar 

hos ett varumärke eller ett företag genom sinnesuttryck såsom interiör och exteriör. Hultén et 

al. (2008) samt Lin (2004) benämner detta gestaltning, vilket innebär hur servicelandskapet 

tar sig i uttryck och hur kunder upplever omgivningen i exempelvis butiker, varuhus och 
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kontor.  En orsak till att företag lägger stor vikt på servicelandskapets gestaltning är enligt 

Hultén et al. (2008) den ökande konkurrensen mellan detaljhandels- och servicekedjor. De 

flesta av dessa kedjor marknadsför samma varumärken och därför måste de differentiera sig 

på andra sätt än att bara betona produktens fördelar och attribut. Författarna säger att det 

handlar om att forma servicelandskapet efter estetik, känslor och upplevelser så att kunderna 

kan identifierar sig med detta. 

Lin (2004) säger att själva syftet med servicelandskapet alltså är att systematiskt manipulera 

kunder med hjälp av sinnesstimuli för att uppnå de mål företaget satt upp. Dessa mål kan 

exempelvis vara att få kunderna att spendera mer pengar eller styra deras beteende genom att 

få kunderna att röra sig från servicelandskapet så att nya kunder kan konsumera. Schneider 

och Bowen (1995) skriver att sättet på vilket ett företag välkomnar och attraherar kunder i 

utformandet av servicelandskapet bör vara strategiskt planerat eftersom det både kan 

välkomna och avskräcka kunderna. 

Grönroos (2008) framhåller att servicemötet i den omedelbara omgivningen i de flesta fallen 

kan bli objekt för omsorgsfull design och utveckling från företagets sida, där det är viktigt att 

företag lägger fokus på att utveckla det som går att kontrollera. Newman (2007) skriver att 

den fysiska omgivningen inom en organisation är av stor relevans, framförallt inom 

servicesektorn där produktion och konsumtion sker på samma gång. Bitner (1992) skriver 

vidare att trots att människor påverkas av det servicelandskap de befinner sig i har den 

traditionella modellen för servicelandskap inte med personal och kunder som en betydelsefull 

aspekt. Detta har dock kritiserats, av bland annat Grönroos (2008), och även kompletterats 

med ett nyare tankesätt där även människans sociala beteende har en viktig del. Bitner (1992) 

framhåller därför att både personalens och kundernas beteende i en servicemiljö påverkas, 

både på psykologiska, kognitiva och emotionella plan. 

Nguyen (2006) skriver att servicelandskapet består av tre komponenter, vilka är: 

omgivningens förhållande, som hänvisar till de lika elementen som finns presenterade till 

exempel färg, ljussättning, temperatur, musik, det vill säga allt som kan ha en påverkan på en 

kunds fem sinnen. Den andra komponenten är rummets layout som hänvisar till 

arrangemanget av byggnaden, utrustningen och möblemanget i servicelandskapet, alltså allt 

som man behöver för att kunna leverera och leva upp till företagets image. Det tredje 

elementet som servicelandskapet består av är dekor och orienteringssignaler, som är visuella 
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symboler som skapar en viss atmosfär och som leder till kunderna runt under tiden de 

befinner sig i butiken. 

Layouten av en butik beskriver Dahlén och Lange (2003) som den planerade väg 

konsumenterna ska röra sig i butiken, och syftar till att skapa utrymmen där kunden, utan att 

störas av andra konsumenter, i lugn och ro kan titta närmare på en produkt. Mowen (1995) 

skriver att en butiks layout bör vara designad för att passa kundernas rörelsemönster och 

presentationen av produkterna, samt hjälpa till att skapa en speciell atmosfär i 

servicelandskapet. Zeithaml et al. (2012) menar att anledningen till att servicelandskapet och 

dess utformning är så betydelsefull är för att det kan påverka kundens konsumtion, om det 

utformats på rätt sätt, vilket även understryks av Bitner (1992). Hultén et al. (2008) poängterar 

att ICA är ett exempel på ett företag som lägger stor vikt på begreppet ”kundvarvet” där de 

medvetet jobbar med att placera ut varorna så att kunderna måste röra sig enligt visa mönster. 

Författarna skriver att detta kan leda till att kunderna köper varor spontant vilka de tror är 

nödvändiga, när det i själva verket handlar om ren manipulation från företagets sida.  

Lin (2004) skriver att inredningen i den fysiska miljön också är av stor betydelse för 

kunderna, där belysning, färg, golv och väggar tillsammans med dofter bör ses som 

hjälpmedel för kunderna att hitta rätt i butikerna eller varuhusen. Vidare understryker Hultén 

et al. (2008) att inredningen även är av stor vikt för företag då exempelvis exteriör och interiör 

återspeglar företagets värderingar och identitet. Trots att många företag förstår betydelsen av 

servicelandskapets gestaltning framhåller författarna att det inte är många som vet hur de ska 

gå tillväga för att uttrycka det. Författarna säger att det finns ett stort behov av tips och idéer 

från utomstående personer med kunskap om sinnesuttryck och dess påverkan på kunder och 

dess betydelse för företag. 

Hultén et al. (2008) skriver vidare att butiker kan använda sig av ljus för att belysa särskilda 

detaljer i butiksmiljön och skapa extra uppmärksamhet kring dessa detaljer. Ljussättningen 

kan även bidra till att kommunicera butikens varumärke och produkterna som säljs. Underhill 

(2006) påpekar betydelsen av att kunderna ska kunna se bra i butiken och att belysningen av 

den anledningen bör vara skarp. Detta är särskilt viktigt för butiker med en något äldre 

målgrupp då äldre ögon tar emot drygt en fjärdedels mindre ljus än yngre ögon. 
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3.2.3 Kundpåverkan och butikskommunikation 

Bitner (1992) skriver att ett servicelandskap, förutom att påverka kundernas beteende, även 

kan påverka dem psykologiskt. Kundernas humör kan bland annat beröras på ett 

undermedvetet plan genom sinnena, exempelvis av musik, doft och färger. Vidare säger 

författaren att kunderna även ges en möjlighet att mentalt skapa sig en uppfattning om ett 

företag baserat på servicelandskapet, där kunderna kategoriserar företaget utefter inredningen 

av servicelandskapet.  

Zeithaml et al. (2012) framhåller att vi människor är olika, vilket medför att vi reagerar olika 

på olika sorters sinnesstimuli. Upplever en kund exempelvis musiken i ett servicelandskap 

som lagom hög, kan precis samma musik av en annan kund upplevas som alldeles för hög. 

Lovelock (2011) skriver att servicelandskapet kan frambringa både positiva och negativa 

intryck genom kundens sinnen. Detta innebär enligt författaren att allt fler företag blir 

medvetna om servicelandskapets betydelse, och de arbetar med detta mer noggrant och riktar 

mycket uppmärksamhet åt begreppet. Enligt en artikel skriven av Lin (2004) kan inredningens 

placering få kunderna att se personligheten i servicelandskapet genom exempelvis färg, 

struktur och skalenlighet, samt hålla isär servicelandskapet med hjälp av osynliga gränser som 

framträder genom servicelandskapets personlighet. 

Lovelock (2011) framhåller att ett servicelandskap och dess utformning kan påverka kundens 

köpbeteende på tre olika sätt. För det första kräver servicelandskapet kundens uppmärksamhet 

genom att det bör särskilja sig ifrån konkurrenternas. Det kan även påverka kunden genom att 

fungera som ett kommunikationsmedium, där företaget kan använda sig av exempelvis 

symboler för att kommunicera ut sitt budskap. Storbacka och Lehtinen (2000) tillägger att 

servicelandskapet är mycket betydelsefullt när man vill skapa en relation till en kund. Genom 

att noga tänka igenom utformningen gör man det möjligt att styra kundens handlingar, och 

servicelandskapet blir då ett verktyg som kommunicerar med kunden. För det tredje menar 

Lovelock (2011) att den fysiska omgivningen även kan fungera som ett effektskapande 

medium där färg, ljud, design, doft och struktur kan öka köpsuget för speciella varor. 

Dahlén och Lange (2003) skriver att butiksatmosfären, eller kundens upplevelse av 

butiksatmosfären, är avgörande för om denne kommer tillbaka till butiken eller ej. Detta 

begrepp är även avgörande för hur länge en kund stannar i en butik. Till butiksatmosfären hör 

exempelvis personal, produktexponering, musik, lukt och färg. I detta sammanhang är det 

oerhört viktigt att dessa element är estetiskt tilltalande i kundernas ögon, då de påverkas starkt 
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av dessa. Lin (2004) anser att servicelandskapet inte bara är en betydelsefull del av kundernas 

uppfattning om företaget, utan även en väsentlig del av kundernas helhetsbedömning av 

företaget. Detta understryks av Storbacka och Lehtinen (2000) som menar att 

servicelandskapet har stor betydelse för hur en kund uppfattar företaget. Författarna tillägger 

även att servicelandskapet innefattar allt som kunderna kan uppleva via sina fem sinnen. 

Bitner (1992) ser en klar fördel med att utveckla servicelandskapet i en positiv riktning, 

eftersom man då har en möjlighet att uppmuntra personalen och kunderna i butiken. Dock 

framhåller även denna författare det faktum att kunder är olika. Saker såsom ljudnivå, 

temperatur, kvaliteten på luften samt belysningen är faktorer där kunderna kan reagera olika, 

vilket är svårt för ett företag att förutspå. Ovanstående faktorer kan göra så att en kund 

antingen väljer att stanna i servicelandskapet, eller lämna det. 

En butik kan uttrycka sin identitet och stärka sin image med hjälp av doftsättning i butiken, 

om man använder denna på rätt sätt (Hultén et al., 2008).  Här är det viktigt att ha målgruppen 

i åtanke då olika dofter passar olika kundgrupper, som tidigare nämnt. Nordfält (2007) 

beskriver hur dofter kan målgruppsanpassas då samma doft kan ha olika påverkan beroende 

på exempelvis kön och ålder. Det gäller även att ta hänsyn till de produkter man säljer och se 

till så att doften passa in i sammanhanget. Vidare belyser författaren att forskning har visat att 

i de fall då doften stämmer överens med produkten som säljs får konsumenten en starkare 

mental bild och uppvisar ett mer experimentellt beteende i form av att de vågar testa nya 

produkter. Författaren tillägger även att alla våra fem sinnen styr oss när vi handlar, och 

framför allt dofter har en mycket stark påverkan på vårt beteende. Många butiker har 

uppmärksammat detta och använder sig av konstgjorda dofter i syfte att få kunderna att göra 

mer impulsköp. 

Milliman (1982) tar upp undersökningar genomförda av andra än författaren själv, där 70 

procent av 560 tillfrågade kunder säger att de föredrar butiker där bakgrundsmusik spelas. 63 

procent av dessa svarade att de ”köpte mer” eller ”troligen köpte mer” där bakgrundsmusik 

spelades.  

I en undersökning där 200 stamkunder på en supermarket blev tillfrågade, svarade 77 procent 

att de föredrog bakgrundsmusik när de handlade, och 67 procent svarade att de ansåg att 

ledningen brydde sig om sina kunder om de använde sig av bakgrundsmusik. Dessa är 

undersökningar genomförda av andra än författaren själv. Författarens egen undersökning 

syftar till att undersöka sambandet mellan bestämd bakgrundmusik och beteende hos 
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kunderna, i affären. Spelades bakgrundsmusik med lågt tempo rörde sig kunderna i affären i 

ett lägre tempo jämfört med musik med högre tempo. Musik med lågt tempo bidrog till ett 

ännu lägre tempo än utan musik.  

Hultén et al. (2008) skriver att musik som spelas i butiker kan få kunderna att trivas bättre och 

skapa en önskan om att stanna längre i butiken. Desto mer tid som spenderas i butiken, desto 

mer pengar spenderar kunderna. Tempot i musiken är också viktigt för kundernas 

tidsuppfattning, där musik med lägre tempo ökar kundernas känslomässiga respons, samtidigt 

som väntetiderna verkar kortare. Genom användandet av samma typ av tempo och 

musikgenre kan butiken ytterligare förtydliga sin identitet. Blandas tempo och olika 

musikgenrer riskerar kunderna att bli förvirrade över vilket budskap företaget egentligen vill 

sprida. Vidare framhåller författarna att den musik som ofta används består av topplistorna 

som går på radio. Egentligen borde företagen spela mer strategiskt genomtänkt musik än så 

för att främst skapa en god atmosfär för kunderna. 

Nordfält (2007) skriver att om musiken passar butikens målgrupp känner målgruppen att de 

hamnat rätt, och ett lätt sätt att byta målgrupp är att byta musik. Detta eftersom musiken 

tydligt signalerar vilken målgrupp butiken vill tilltala. Även Hultén et al. (2008) belyser det 

faktum att olika sorters musik tilltalar olika målgrupper, och påverkar dessa på olika sätt. Av 

denna anledning är det av stor vikt att företaget verkligen ser till så att den eller de tilltänkta 

målgrupperna tilltalas. Författarna tilläger även att en ny trend på senare tid gjort sig märkbar 

vad gäller den musik som spelas i butiken. I storstäderna har allt fler butiker börjat använda 

sig av livemusik i butikerna för att bjuda kunderna på en musikupplevelse medan de shoppar. 

En stor fördel med livemusik är att det kan attrahera kunder som annars inte skulle varit 

intresserade av företaget (Hultén et al., 2008). 

Bitner (1992) framhåller ytterligare en fördel med att sträva efter att kunderna ska trivas i ett 

servicelandskap. En kund som utvärderar en produkt i en omgivning han eller hon finner 

behaglig, tenderar nämligen att tycka bättre om produkten än om kunden funnit omgivningen 

mindre behaglig. Med detta påpekar författaren att servicelandskapet får effekter för 

produkterna som presenteras där, som inte har med deras egenskaper att göra. 

3.2.4 Kundrelationer och interaktioner 

Storbacka och Lehtinen (2006) skriver att företag bör se kundrelationer som en process, då en 

relation kräver kontinuerliga möten mellan parterna som är inblandade. Inom 

tjänstemarknadsföring används begreppet ”sanningens ögonblick”, vilket kännetecknar ett 
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företags första möte med en kund. Detta möte mellan kunden och företagets ansikte utåt är 

därför avgörande, då det lägger grunden för en kunds uppfattning om företaget (Storbacka & 

Lehtinen, 2006). Författarna säger även att det är viktigt att skapa effektiva relationer med 

kunderna. Därför är det betydelsefullt att inse vad kunderna värdesätter i framtiden, och på så 

sätt kunna tillfredsställa deras behov under en längre tidsperiod. 

Lovelock (2011) skriver att alla signaler en anställd sänder ut, exempelvis rösten, 

kroppsspråket, förmågan att lyssna med inlevelse, vara personligt öppen och flödet av känslor, 

kommer att påverka hur kunden uppfattar representanten och hur den upplever den tjänst eller 

produkt som säljaren vill sälja. Om representanten ifrån företaget har bra inlevelse, 

självkännedom och lyhördhet ökar förmågan att få en bra kontakt med kunden. Om en person 

har självförtroende skapas ett ännu större förtroende för personen. Vidare framhåller 

författaren att det därför gäller att personalen i företaget arbetar med att utveckla dessa 

egenskaper hos sig själva så att kunden kan bemötas på bästa möjliga sätt. 

Zeithaml et al. (2012) framhåller att ett servicelandskap som är strategiskt genomtänkt och 

funktionellt gör tjänsteleveransen till en behaglig upplevelse och interaktion, både för kunden 

och företagets anställda. Dålig och ineffektiv design av servicelandskapet kommer garanterat 

vara frustrerande för både kund och anställd, vilket gör interaktionen och hela 

tjänsteleveransen till en negativ upplevelse för människorna som är inblandade. 

Vidare skriver Zeithaml et al. (2012) att servicelandskapets design även tjänar som ett 

hjälpmedel i socialiseringen mellan kunderna och de anställda, där rollerna främst kunderna 

förväntas anta tydliggörs. Designen visar även vilka delar av servicelandskapet kunderna är 

välkomna på, samt vilka delar som endast personal har tillgång till. De beteenden som 

förväntas av en kund kan även framgå av designen, och även vilka slags interaktioner som 

uppmuntras mellan kunder och anställda eller med andra kunder. Ett ytterligare område där 

designen av servicelandskapet är viktig är enligt Zeithaml et al. (2012) som en skiljande 

faktor jämfört med konkurrenter, och som ett medel ämnat tilltala den eller de tilltänkta 

målgrupperna som tjänsten är till för. På grund av att servicelandskapet är ett kraftigt verktyg 

för att särskilja sig kan förändringar användas för att ompositionera ett företag och dess 

varumärke, och tilltala och försöka attrahera nya målgrupper. 
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3.3 Service Management 
Inom ramen för service management har jag valt att lyfta fram kundmedverkan. Trots att 

detta ämne inte berörs i ett inledande skede av detta examensarbete, anser jag ändå att det är 

relevant då kundmedverkan i form av självscanning i butik är något som förekommer och är 

populärt i dagens större livsmedelsbutiker.   

Kotler och Armstrong (2007) skriver att definitionen av begreppet tjänst är en aktivitet eller 

fördel som tillhandahålls av en part till en annan. Själva tjänsten resulterar inte i ägande av 

något slag, dock säger författarna att en tjänst även är en slags produkt bestående av 

aktiviteter, fördelar eller tillfredställande, som är tillgängliga för köp. Det faktum att en affär 

erbjuder varor till försäljning har i sig inget värde, det egentliga värdet för en kund uppstår 

först när han eller hon väljer att ta del av servicen och faktiskt väljer att köpa en produkt. 

Lovelock (2011) tar vidare upp det faktum att en tjänst är svår att sätta ord på. Författaren 

påpekar dock att en tjänst ofta är knuten till fysiska produkter, men nyttjandet av själva 

tjänsten har enbart ett immateriellt värde. Först när en kund utnyttjat en tjänst kan något sorts 

värde uppstå för kunden. 

Normann (2000) talar om sanningens ögonblick som det tillfälle då serviceleverantören möter 

sin kund, en tidpunkt där författaren säger att kvaliteten bestäms. I just detta ögonblick kan ett 

företag inte längre påverka det som händer, utan helt och hållet förlita sig på skickligheten, 

motivationen och de specifikt utvalda metoderna som används av serviceleverantörens 

representant. Detta tillsammans med kundens förväntningar och beteenden, skapar 

serviceleveransprocessen 

3.3.1 Kundmedverkan 

Zeithaml et al. (2012) framhåller att kundmedverkan vid en tjänsteleverans är oundviklig, 

eftersom en tjänst oftast produceras och konsumeras samtidigt. Detta faktum gör kunden till 

en oumbärlig del av tjänsten, där de även kan kontrollera och bidra till hur tillfredställande 

tjänsten är i slutändan. Författaren betonar vidare människornas roll i tjänsteproduktionen, och 

framhåller att en deltagande kund kan bete sig på ett sätt som är passande, effektivt och 

produktivt i sammanhanget. På samma sätt kan kunden även bete sig på ett sätt som inte alls 

passar i tjänsteproduktionen. Exempel på beteenden som inte främjar tjänsteproduktion är då 

kunden inte vet exakt vad han eller hon är ute efter i en butik. Detta kan medföra att kunden 

måste söka råd hos personal, och således ta upp anställdas tid på grund av bristfälliga 

förberedelser, vilket gör att personalens effektivitet minskar. Vidare framhåller Normann 
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(2000) att en kund kommer att vara mer delaktig om detta innebär besparingar ifrån kundens 

sida, eller om kunden kan få ett mer fördelaktigt förhållande mellan pris och kvalitet. 

Zeithaml et al. (2012) tar upp tre viktiga roller en kund antar vid tjänsteleverans. I många 

sammanhang ses kunden som delvis anställd på det företag från vilket kunden tar del av en 

tjänst, och kunden ses då som en produktiv resurs som kan bidra till ett företags 

tjänsteleverans. En aspekt på detta är då kunden deltar i själva tjänsteproduktionen, och själv 

utför vissa moment som annars utförs av företaget. Om ett företag ska kunna maximera nyttan 

av det kunden gör i tjänsteleveransen bör de moment kunden själv utför vara konstruerade på 

ett sätt som är användarvänliga, kompletterat med tillräcklig information om hur kunden 

faktiskt ska göra. Uppstår några frågor kommer kunden kontakta företagets personal för att få 

hjälp, vilket inte är att betrakta som produktivt ur företagets synpunkt. Författarna avslutar 

med att poängtera att ett företags produktivitet förbättras om kunden betraktas som en resurs, 

och även används därefter. 

Den andra viktiga rollen som poängteras av Zeithaml et al. (2012) är att kunden bidrar till 

tjänstekvalitet och tillfredställande. Effektivt kunddeltagande kan öka sannolikheten att 

kundens behov blir uppfyllda, samt att kunden faktiskt får de fördelar som eftersöks genom en 

viss tjänst. Det har även visat sig att kunder som deltar i tjänsteproduktionen tenderar att bli 

mer lojala, förutsatt att det verkligen upplever fördelarna med att själva utföra saker. Vidare 

tar författarna upp det faktum att forskning visat att värdet av en tjänst uppskattas högre vid 

tillfällen då kunden själv varit deltagande i tjänsteproduktionen. En bidragande kund är inte 

enbart en sådan som själv utför det han eller hon förväntas göra. Kunder bidrar till 

värdeskapande även genom att ställa frågor då något är oklart, själva ta ansvar för sitt 

tillfredställande, och även när de klagar då något i hela tjänsteleveransen går fel eller 

misslyckas på något sätt. Kunder som deltar har även en benägenhet att skylla på sig själva 

om något i tjänsteleveransen går fel, istället för att anse att det är företagets fel. Går något fel 

för kunden kan detta innebära att denne inte kommer vara missnöjd på företaget som 

tillhandahåller en tjänst, utan istället vara missnöjd med sig själv. Kunder som inte är 

deltagande skyller i högre utsträckning på företaget, eftersom de ser företaget som ansvariga 

för tjänsteleveransen. Detta gäller även då en tjänst är över förväntan, har en kund då själv 

deltagit kan denne själv ta åt sig äran för resultatet. En kund som inte deltar blir istället mer 

tillfredställd med företaget och tjänsten utan att själv ta åt sig äran. 
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Den tredje och sista rollen en kund har inom tjänsteleverans är som konkurrent, enligt 

Zeithaml et al. (2012). Kunder som helt eller till viss del producerar en tjänst, med liten eller 

ingen inblandning ifrån företaget som tillhandahåller tjänsten, är i viss mån att betrakta som 

en konkurrent för företaget. Detta beror enligt författarna på att kunderna genomför så pass 

mycket själva, att de inte är beroende av företaget samt att de tar över den roll som företaget 

tidigare hade. 

Lovelock (2011) framhåller att olika sorters tjänster är beroende av olika grader av 

kundmedverkan, där vissa tjänster kräver att kunden fysiskt befinner sig på platsen för 

tjänsteleverans. Vid andra tjänster behöver inte kunden vara närvarande, utan kan ändå ta del 

av en tjänst. Vid tillfällen då även andra människor är involverade i tjänsteupplevelsen, kan 

dessa antingen bidra till en mer positiv upplevelse eller göra så att en kund får en negativare 

upplevelse. Zeithaml et al. (2012) betonar att andra kunder i första hand har påverkan på 

upplevd tjänstekvalitet och värdet av tjänsten. Exempel på beteenden som påverkar 

helhetsintrycket av tjänsten negativt är avvikande beteende, kunder som orsakar fördröjningar 

och överdrivet många kunder på ett och samma ställe. Exempel på beteenden som påverkar 

tjänsteupplevelsen positivt kan vara blotta närvaron av andra människor, såsom vid ett 

sportevenemang eller i en biosalong. Du som kund kan även få hjälp och stöd av andra 

kunder. I detta fall ersätter kunden de anställda på ett företag och gör deras jobb, vilket sparar 

tid åt de anställda. Lovelock (2011) skriver att vid sådana tillfällen då anställda på ett företag 

är involverade i tjänsteproduktionen utvärderas dessa dels efter deras kunskaper gällande 

tjänsten som produceras, men även deras beteende och sociala färdigheter. På grund av den 

mänskliga faktorns ständiga närvarande inom tjänsteproduktionen existerar alltid viss 

osäkerhet kring kundernas totala upplevelse av tjänsten, då det inte säkert går att förutspå hur 

en kund och anställd interagerar. 

Echeverri och Edvardsson (2012) skriver att alltfler företag idag arbetar enligt ett synsätt 

kallat tjänstelogik. Detta begrepp innebär att en tjänst produceras i samspel med kunden, samt 

att kunden utnyttjar resurser som företaget äger, exempelvis tjänster, fysiska produkter, 

information eller kombinationer av dessa resurser. Dessa resurser används tillsammans med 

sådana kunden själv besitter, såsom tekniska resurser, kunskaper, erfarenhet och motivation.  

Denna förändring märks tydligt genom att tjänsteproducerande företag inte längre 

marknadsför en fysisk produkt tillgänglig för försäljning. Istället har fokus kommit att riktas 

på vad just ett företags produkt kan/bör ge för värde till en kund. Exempelvis fokuserar 
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företag som säljer tvättmaskiner på möjligheten till rena kläder för kunden, inte tvättmaskinen 

som en fysisk produkt. 

Zeithaml et al. (2012) lyfter fram olika tekniker för självservice, där kunden helt utan 

anställdas hjälp ska kunna producera en tjänst. Författarna kallar detta den ultimata formen av 

kundmedverkan, och en av alla sådana existerande tekniker är självscanning i butik. Den 

snabba ökningen av självservice-tekniker sker av många olika anledningar. Företaget som 

inför tekniken sparar pengar, ett argument som ensamt inte räcker då kunder lätt genomskådar 

motivet bakom en självservice-teknik. Vidare säger författarna att kunderna i många fall 

kräver möjligheter att själva kunna hitta information, tjänster och leveransmöjligheter, främst 

via nätet eller via mobiltelefonen. En kund som inte hittar den information han eller hon 

kräver tillgång till på ett eller annat sätt, är mer sannolik att istället välja en konkurrent som 

erbjuder det kunden vill ha. Fördelarna med att utveckla tillgängligheten genom teknologin 

innebär att ett företag kan öppna upp nya geografiska, sociala och ekonomiska målgrupper. 

Detta eftersom tillgängligheten i stort sett blir obegränsad eftersom företaget frångår de 

traditionella sätten att tillhandahålla tjänster. Datorer och mobiltelefoner har därmed kommit 

att bli ett verktyg för både kund och företag. 

Normann (2000) talar vidare om kunden i en samproducerande roll, där de anställdas 

arbetsuppgifter istället övertas av kunden. Det kan handla om vissa fysiska och intellektuella 

handlingar, och här används självbetjäningsbutiker som ett exempel. Vidare poängterar 

författaren att skillnaden mellan framgång och misslyckande ofta handlar om emotionellt 

engagemang, där företaget har estetiska egenskaper som tilltalar kundens känslor och 

engagemang gentemot företaget, och på så sätt skapar mer motiverade kunder. 
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4. Empirisk analys 
Under detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna med personal ifrån 

Maxi Kalmar. Dessa svar kommer även kopplas till relevant teori. Presentation av 

intervjuerna kommer inte i ordningsföljd utefter frågorna. Presentationen kommer istället ske 

utefter identifierade nyckelbegrepp och områden, vilka kommer stå som rubriker i detta 

kapitel. Anledningen till varför frågor om värde och kvalitet är med utan att dessa begrepp 

behandlats i teorin, beror på att det är viktigt för helhetsförståelsen av fallföretagets arbete 

och de värden de vill stå för i kundernas medvetande. 

4.1 Sinnesstimuli 
På frågan om Maxi arbetar medvetet med att tilltala kundernas sinnen i servicelandskapet, 

framhåller fem av de sex tillfrågade att detta sker medvetet. Person D säger sig inte veta 

säkert om de arbetar med människans sinnen, men att de troligtvis gör det. Hollensen (2011) 

framhåller ett motiv med att tilltala kundernas sinnen, nämligen att desto fler sinnen som 

tilltalas desto starkare upplevs kommunikationen, och därmed attraktionen gentemot ett 

företag. Person A utvecklar detta vidare genom att framhålla att de tilltalar kundernas sinnen 

alldeles för lite, och inom detta område finns det garanterat utrymme för förbättringar. Att 

utveckla och förbättra detta arbete kan motiveras av Hultén et al. (2008) som framhåller 

sinnenas avgörande roll i skapandet av upplevelser, där kunderna genom sina fem sinnen blir 

medvetna om produkter och varumärken. Hollensen (2011) framhåller även att desto fler 

sinnen som inkluderas i den sensoriella stimuleringen, desto starkare tilltalas och attraheras 

kunderna. 

Samtliga intervjuade framhåller även synen som ett självklart sinne vid stimuli riktat mot 

kundernas sinnen, med en rad olika exempel på användningsområden. Detta sinne framhålls 

av person E vara det mest uppenbara sinnet Maxi arbetar med, vilket även samtliga personer 

håller som det sinne som är enklast att tilltala. Dock ska synsinnets betydelse inte förringas 

som något enkelt, då Lindstrom (2005) framhåller detta sinne som det mest kraftfulla och 

förföriska sinnet där vi omedelbart tar in allt vi ser i exempelvis ett servicelandskap. Även 

Hultén et al. (2008) skriver att vi genom synen först blir medvetna och uppfattar ett företag 

eller produkt, där budskap ifrån ett företag i ett tidigt skede kan förmedlas till kunderna. En 

ytterligare motiverande anledning för ett företag att förmedla sin image genom exempelvis 

servicelandskapet är enligt Hultén et al. (2008) för att skapa igenkänning i kundernas 

medvetande, och även för att särskilja sig ifrån eventuella konkurrenter. Författarna 
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framhåller vidare att en ytterligare anledning till differentiering ifrån konkurrenterna är att 

många butiker säljer samma, välkända varumärken. Lyckas ett företag därför särskilja sig från 

konkurrenterna, samtidigt som de attraherar kunderna genom servicelandskapet, är detta ett 

starkt konkurrensmedel. Enligt författarna räcker det helt enkelt inte längre att enbart 

framhålla produkterna som säljs. 

Då de tillfrågade ombeds ge olika exempel på dessa användningsområden, tenderar de 

intervjuade att fokusera på olika saker. Person A poängterar att stimuli riktat mot synsinnet 

förekommer hela tiden i servicelandskapet, där exempelvis inredningen, färgvalen och 

skyltningen är viktiga attribut för en kunds upplevelse av ett servicelandskap. Enligt Bitner 

(1992) är kundens uppfattning av servicelandskapet viktig eftersom detta ligger till grund för 

helhetsupplevelsen av tjänsten. Detta utvecklar författaren genom att säga att kunderna kan 

bilda en uppfattning om ett företags kvalitet och kapacitet endast utifrån servicelandskapet. 

Vidare belyser person A vikten av att kunderna verkligen trivs i servicelandskapet och att de 

får en positiv uppfattning av Maxi´s butik. 

Person B, C och E är alla inne på exponeringen av olika varor och produkter i butiken, vilket 

person C utvecklar genom att säga att dessa ska vara tilltalande och attrahera kunden med 

syfte att öka försäljningen. Snarlikt, men något annorlunda, är det utvecklade svaret ifrån 

person B. Enligt denna person måste själva utseendet av varorna vara så pass tilltalande att 

kunderna lockas till att göra impulsköp av saker de kanske inte behöver, eller aldrig köpt 

tidigare. Gällande exponeringen av varor framhåller Krishna (2010) att paketeringen av 

varorna i servicelandskapet har kommit att bli allt viktigare. Detta eftersom det idag fungerar 

som ett hjälpmedel för produkterna att särskilja sig ifrån de många konkurrerande produkter 

som exponeras på samma ställe.  Av denna anledning är faktorer såsom layout, färg och 

typsnitt på förpackningarna kommit att bli allt viktigare.  

Angående produkternas exponering gällande visuell stimuli framhåller person E att 

presentationen av varorna är något som gäller allra mest för sådana varor som inte är 

förpackade. Personen utvecklar detta genom att ge exempel på dessa, såsom frukt och grönt 

samt varorna i fisk- och delikatessdiskarna. Ser inte dessa fräscha ut inspireras inga kunder till 

köp, i värsta fall kan de till och med avskräcka kunderna. Om kunder väljer att gå därifrån, lär 

inte heller varorna framkalla några spontanköp ifrån andra kunder. Dahlén och Lange (2003) 

framhåller produktexponering som en av de faktorer som bidrar till kundernas upplevelse av 

butiksatmosfären, vilket i sin tur avgör hur länge en kund stannar i ett servicelandskap. 
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Person F framhåller att servicelandskapet måste se fräscht och fint ut i kundens ögon, där 

syftet är att kunderna verkligen vill besöka butiken och spendera tid där. Personen framhåller 

även att butiken som helhet måste hållas snygg och städad, vilket ska bidra till att kunden trivs 

och verkligen vill återkommer till Maxi. Lindstrom (2005) framhåller att synsinnet är det som 

fått stå i fokus gällande kundernas sinnen, då vi direkt tar in det vi ser i ett servicelandskap. 

Gillar en kund det han eller hon ser gällande servicelandskapet, gillas även företaget bakom 

mer. 

Person D väljer att framhålla att det ska vara enkelt och snyggt i butiken, där kunderna hittar 

det de letar efter utan att de ska förvirras av allt de ser. Person A är även inne på samma spår, 

och framhåller att butiken rent generellt ska vara rak och enkel. Detta är något Lindstrom 

(2005) slår fast som synsinnets svaghet, det faktum att en kund i ett servicelandskap har så 

pass mycket visuella intryck att ta in. Faran i detta ligger just i mängden, där kunderna 

riskerar missa viktiga intryck, helt enkelt därför att de fokuserar på andra intryck.  

För att försöka undvika att kunderna blir förvirrade och inte hittar det de söker, framhåller 

person B att skyltningen i butiken är viktig. Dels används skyltarna för att uppmärksamma 

kunderna på olika erbjudanden, vilket gör att de inte ska behöva leta. Skyltning är även ett sätt 

för Maxi att visa upp avdelningarnas olika namn, för att kunderna ska veta vart de befinner sig 

och vilka slags produkter de hittar just där de befinner sig. I butiken finns även skyltar vid 

olika gångar, som talar om för kunden vilka olika sorters varukategorier som finns på hyllorna 

i dessa gångar. Nguyen (2006) framhåller just visuella symboler, såsom skyltning, som en 

viktig del av servicelandskapet. Detta för att det kan bidra till skapandet av en viss atmosfär, 

samtidigt som kunderna kan hjälpas till att hitta bättre i servicelandskapet och därmed 

undvika onödig förvirring. 

Genom intervjuerna framgår även att färgvalen är genomtänkta, och på de ställen där det finns 

utrymme för att välja färger arbetar Maxi med rött och vitt, vilka även är dominerande färger i 

deras logotyp. Detta får jag främst höra vid intervjun med person A, personen som enligt mig 

är mest insatt i Maxi´s strategier för marknadsföring. I kundernas medvetande har färger 

kraften att skapa känslor hos kunderna (Gobé, 2009; Hultén et al., 2008), och även aktivera 

och stimulera minnen och tankar (Hultén et al., 2008). Färgvalen i ett servicelandskap hjälper 

till att definiera företaget och dess varumärke, och ökar möjligheterna för igenkänning. Det 

ger även företaget en möjlighet att förmedla sin image till kunderna (Gobé, 2009). Hultén et 
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al. (2008) framhåller även att färgvalen som görs kan förbättra arbetsmiljön för de anställda, 

såväl som förbättra butiken för kunderna.  

Person A, B samt D framhåller alla musik som stimuli riktat mot hörselsinnet, och person C, 

E och F har inte observerat något i servicelandskapet som de anser tilltalar hörseln. Person B 

och D anser att musiken bidrar till en bättre atmosfär, som ska få kunderna att trivas i 

servicelandskapet. Dahlén och Lange (2003) skriver att kundens upplevelse av 

butiksatmosfären är avgörande för om denne kommer tillbaka till servicelandskapet eller inte. 

Person A utvecklar tilltalandet emot hörselsinnet genom att förklara att Maxi spelar musik 

utefter tidpunkt på året, exempelvis julmusik vid jul och sommarmusik runt midsommar. 

Företagets syfte med detta är att försöka skapa en god stämning, och fylla kunderna med en 

skön känsla av att gå i butiken. Bitner (1992) framhåller här musikens förmåga att 

undermedvetet påverka kundernas beteende, och Hultén et al. (2008) poängterar att musik i 

butiken kan bidra till att kunderna trivs bättre och även stannar längre i butiken. Författarna 

lyfter även fram att musiken inte bör vara för blandad, där ett företag bör hålla sig till en genre 

för att differentiera sig ytterligare. 

Det allra vanligaste tillvägagångssättet för exempelvis butiker är att ha radion på, vilket gör 

att populära topplistor spelas. För att verkligen möjliggöra skapandet av en god atmosfär för 

kunderna bör musikvalet vara betydligt mer strategiskt genomtänkt än så, enligt författarna. 

Zeithaml et al. (2012) framhåller dock att ett företag som använder sig av musik i sitt 

servicelandskap bör tänka på att alla kunder reagerar olika på sinnesstimuli av denna sort. Det 

en kund anser är lagom volym, kan av en annan kund anses vara alldeles för högt. Den musik 

en kund finner behaglig, kan av en annan kund vara irriterande. Dock kan man inte bortse 

ifrån musikens betydelse i ett servicelandskap, där exempelvis Milliman (1982) tar upp 

undersökningar där 70 procent av de tillfrågade föredrar sådana butiker där musik spelas. 

Författaren tar även upp en undersökning där stamkunder i en livsmedelsaffär blivit 

tillfrågade, och 77 procent av dessa föredrar bakgrundsmusik när de handlar. 63 procent av 

dessa stamkunder säger även att de känner att ledningen bryr sig om sina kunder, genom en så 

enkel sak som att spela lite musik i butiken. 

Även luktsinnet tilltalas, vilket framhålls av samtliga intervjuade. Detta sker främst genom att 

det luktar nybakat bröd vid bageriet, som är beläget centralt i butiken. Person A och B 

utvecklar detta genom att förklara att Maxi har fläktar vid bageriet som leder ut doften av 

nybakat bröd i butiken. Detta görs för att få kunderna att trivas av doften. Syftet med detta är 
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som sagt att få kunderna att trivas och skapa en härlig känsla, där luktsinnet enligt Gobé 

(2009) är en direkt väg in till kundernas minnen och känslor. Krishna (2010) framhåller att en 

lukt har kraften att framkalla positiva och behagliga associationer hos kunderna, något som 

även Lindstrom (2005) tar upp. Angående detta säger författaren att dofter som omger oss kan 

skapa sensationer, väcka minnen till liv, och även kopplas med tidigare upplevelser då en viss 

doft även förekom. Hultén et al. (2008) framhåller att just dofter av många experter anses som 

det absolut bästa verktyget för att skapa sinnesupplevelser och på så sätt tilltala kunderna. 

Dofter används även för att försöka få kunderna på gott humör i servicelandskapet, ett område 

där författares åsikter gällande dofters påverkan går isär. Lindstrom (2005) skriver att humöret 

hos kunder kan förbättras genom användning av behagliga dofter, särskilt då kunderna 

kopplar dessa dofter till tidigare positiva minnen. Detta är något som Krishna (2010) kräver 

mer empirisk bevisning innan några generella antaganden kan göras. Författaren pekar på 

olikheterna i olika forskares fynd, där en forskare hävdar att en doft är upphetsande medan en 

annan menar att samma doft är lugnande. Oavsett olika författares ståndpunkter används doft i 

Maxi´s servicelandskap med syftet att påverka humöret och sinnesstämningen hos kunderna, 

enligt person A. Person B framhåller att de flesta människorna gillar doften av nybakat bröd, 

vilket gör att en härlig känsla infinner sig hos många av de kunder som känner doften. Gobé 

(2009) framhåller dofter som en direkt länk till kundernas minnen och känslor, och Lindstrom 

(2005) skriver att dofter har kraften att skapa sensationer och associeras till tidigare 

upplevelser. Person A berättar dock att det inte varit helt problemfritt då den fläkt Maxi först 

använde sig av var för kraftig och helt enkelt tog bort all lukt. Detta löstes genom byta av 

fläkt. 

Gällande kundernas känselsinne och stimuli riktat mot detta, framhåller samtliga intervjuade 

att kunderna ges möjlighet att känna på de allra flesta produkterna. Angående känselsinnet 

framhåller Gobé (2009) att ett företag som tilltalar sina kunders känselsinne antagligen 

kommer bli belönade av kunderna. Författaren säger även att om kunderna kan beröra 

produkter blir de mer involverade, och om företaget även lyckas kombinera detta sensoriella 

stimuli med ett annat sinne blir upplevelsen dubbelt njutningsfull för kunden. Exempel på 

detta är om kunderna kan beröra produkterna, samtidigt som produkterna doftar. Person A 

berättar att Maxi i detta avseende har väldigt stor tillgänglighet på sina produkter, dock är 

arbetet med känselsinnet inte direkt medvetet ifrån företagets sida. Vikten av att fysiskt kunna 

beröra produkterna i ett servicelandskap belyses av Krishna (2010) som framhåller att viss 

information om produkter enbart kan inhämtas genom fysisk beröring. Särskilt viktig är 
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användningen av känselsinnet då en produkt finns i olika material, då benägenheten att 

vidröra produkten innan köp är som större. Person B anser att det är positivt att kunderna har 

möjlighet att ta på nästintill allt de kan köpa, och framhåller särskilt avdelningen för frukt och 

grönt. Där är känseln oerhört viktig, eftersom kunderna genom att känna på vissa frukter kan 

avgöra om de ska köpa just den frukten eller inte. Angående detta framhåller Lindstrom 

(2005) att den känsla en kund får för en produkt vid fysisk interaktion ligger till grund för 

vilken uppfattning som fås av produkten, ett påstående som tydligt belyser vikten av att ge 

kunderna möjligheten att ta på produkterna. 

Själva syftet med att tilltala människans sinnen i servicelandskapet får ett entydigt svar, då 

samtliga tillfrågade ser ökad försäljning som huvudorsaken. Lin (2004) framhåller gällande 

sinnesstimuli i servicelandskapet att syftet är att systematiskt manipulera kunderna för att 

uppnå de mål ett företag satt, vilket i detta fall är att öka försäljningen. Vissa av de intervjuade 

framhåller även att Maxi försöker skapa en god känsla genom att tilltala kundernas sinnen i 

servicelandskapet, och trivseln för kunderna i servicelandskapet är något som är ständigt 

återkommande i intervjuerna. 

4.2 Utformningen av servicelandskapet och produktexponering 
Själva utformningen av servicelandskapet, samt hur det påverkar kunden, medbringar alltid 

för- och nackdelar. Person A framhåller att Maxi vägt in hur stora kundvarvet ser ut vid 

utformningen av servicelandskapet, där kundernas väg genom butiken är genomtänkt och 

planerad ifrån företagets sida. Avdelningarna är placerade utefter detta kundvarv, och varje 

hylla och de produkter som finns på de olika avdelningarna har alla en tanke bakom. Hultén et 

al. (2008) kommenterar detta kundvarv, där författarna säger att butiker arbetar med strategisk 

placering av varor utefter mönster som kunderna rör sig efter. Detta kan då leda till ökade 

spontanköp där kunden kan tycka sig bli inspirerad till köp, när det egentligen handlar om ren 

manipulation ifrån företagets sida. Mowen (2005) framhåller att servicelandskapets 

utformning bör vara anpassat efter kundernas rörelsemönster, allt för att sträva efter att 

kunderna ska trivas i servicelandskapet. Nedan syns en översikt av servicelandskapets layout, 

där kundvarvet kan följas ifrån entrén runt hela butiken, och slutligen till kassorna. 
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Figur 1: ICA Maxi Kalmars butikslayout. Källa: ICA 2013.  

Person B framhåller apropå detta vikten av att ha bra spridning på produkterna i butiken, så att 

exempelvis inte alla populära produkter står vid samma ställe. Detta orsakar lätt trängsel med 

mycket folk på liten yta, och även stor irritation som följd. Dahlén och Lange (2003) skriver 

angående detta att den planerade vägen kunden är tänkt att följa, bör vara utformad på ett sätt 

som skapar utrymme för kunderna där de utan att störas av andra kunder kan titta på varorna i 

ett servicelandskap. Person B säger vidare att alla kunder helt enkelt inte kan gilla den 

nuvarande utformningen. Som exempel lyfts godisets placering fram vilket idag finns vid 

kassan, eller i slutet av kundvarvet. Föräldrar som dragit sina barn genom hela affären får höra 

tjat om att barnen vill köpa godis då de står i kön till kassan. Detta är inte populärt hos just 

barnfamiljer, men person B betonar att det finns en tanke bakom även denna placering i 

butiken. Person D betonar även att de måste tänka på att inte blanda för mycket olika 

produkter, vilket gör att det ska vara en bra balans på spridningen. Dock betonar personen 

återigen att spridningen idag är bra. Återigen är Dahlén och Lange (2003) gångbar som 

referens, då författarna betonar vikten av att produkterna är placerade på ett sätt som skapar 

utrymme där kunderna verkligen kan ta sig tid att utvärdera produkterna. 

Produkternas placering har en stor roll i hur mycket kunderna handlar, vilket gör detta till en 

viktig faktor i servicelandskapet. Mowen (1995) betonar att produkternas placering bör vara 

så pass genomtänkt att kunden känner att produkterna är placerade utefter hur de rör sig i 
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butiken, samt att de även hjälper till att skapa en viss atmosfär i servicelandskapet. Person A 

framhåller centralt genomförda tester där Maxi har strävat efter att hitta det ultimata 

kundvarvet, där avdelningarnas placeringar kan ha stor betydelse för konsumtionen. 

Exempelvis märks stora skillnader i försäljning av frukt och grönt beroende på om 

avdelningen placeras i början eller i slutet av kundvarvet. Då avdelningen finns i början av 

kundvarvet handlar kunderna mer. Rakt motsatt effekt uppstår om avdelningen är placerad i 

slutet av kundvarvet. 

Person B och F framhåller även vikten av att anställda på Maxi frontar varorna på varje 

avdelning, vilket innebär att produkterna står i framkant på hyllorna. Oftast plockas de varor 

som står längst ut först av kunderna, med följd att det finns varor kvar men att dessa står 

längre bak. Detta ser inte särskilt snyggt ut, då det lätt kan se tomt ut på hyllorna. Angående 

detta framhåller Dahlén och Lange (2003) att produktexponering är en av faktorerna i 

servicelandskapet som måste vara estetiskt tilltalande för kunderna. Anledningen till detta är 

att kunden ska uppfatta butiksatmosfären på ett bra sätt. Detta handlar dels om produkternas 

utseende, och även presentationen i servicelandskapet. Personerna framhåller även att det 

märks skillnad beroende på var produkterna placeras på hyllan. Säljer en produkt dåligt som 

står långt ner på en hylla, kan denna flyttas högre upp. Effekten blir då att produkten kommer 

inom i kundernas synfält, vilket vanligtvis resulterar i ökad försäljning. Person E framhåller, 

gällande produkternas placering, att det även här bör vara genomtänkt för att möjliggöra att 

kunderna hittar så lätt som möjligt i butiken. 

På frågan om hur Maxi står sig i jämförelse med konkurrenterna, framhåller samtliga att 

servicelandskapet kommer bli så bra det kan bli i nuläget efter pågående förändringar. Person 

A säger att kundvarvet då kommer bli mer rakt och tydligt, vilket ska underlätta för kunderna. 

Person B framhåller även att det alldeles säkert kommer dyka upp nya idéer på längre sikt, 

men i nuläget kommer alla bli nöjda med kommande utformning. Vidare säger person B även 

att avdelningsansvariga på Maxi brukar ha möten om butikens utformning, och de brukar 

även åka till olika konkurrenter för att få inspiration och förslag till olika lösningar. 

Anledningen till detta är att butikerna idag är så pass lika gällande utbud och målgrupp. Det är 

inte alls ovanligt att personal ifrån Maxi tar med sig idéer ifrån andra butiker, för att sedan 

tillämpa detta i Maxi´s servicelandskap för att ytterligare försöka behaga kunderna. Detta är 

även något som förekommer åt andra hållet, alltså att konkurrenter åker till Maxi för att få 

idéer och inspiration som de sedan tar med sig till sin butik. Hultén et al. (2008) framhåller 

servicelandskapet som ett konkurrensmedel, då det inte längre räcker att enbart betona 
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produkternas fördelar och attribut eftersom konkurrerande företag idag erbjuder samma eller 

liknande produkter till sina kunder. 

4.3 Kunden som medverkande aktör 
När det gäller kundmedverkan diskuteras främst användningen och responsen på 

självscanning. För den som inte vet innebär självscanning att kunden drar sitt ICA-kort i en 

särskild läsare, och tar sedan en scanner i ett ställ. I butiken scannar sedan kunden alla 

streckkoder själv, och saker för kilopris får vägas och etikett skrivas ut. Denna etikett scannar 

man sedan in. Vid utcheckningen sätter man sedan scannern i ett ställ. Kunden får sedan om 

de själva vill betala för varorna, eller ta hjälp av en kassörska för att genomföra betalningen. 

Zeithaml et al. (2012) framhåller självscanning som den ultimata formen av kundmedverkan, 

där författaren skriver att företaget sparar pengar samtidigt som kunderna måste erbjudas 

något mer för att delta i sådan kundmedverkan. Person A framhåller att för kunder som 

använder självscanning på Maxi märks en prisfördel, där priset är nedsatt för de kunder som 

scannar själva i deras servicelandskap. Dessa priser gäller endast för dem som använder 

självscanning, just för att ge dessa kunder motivation att antingen scanna själva eller börja 

med det. Normann (2000) belyser angående detta att kundmedverkan är något som kommer 

öka om kunderna kan sparar pengar på det, eller få mer kvalitet för samma pris som tidigare. 

Av person A och D får jag veta att användandet av självscanning inneburit att kostnader kan 

hållas nere och personalens arbete effektiviserats, vilket för kunderna innebär att Maxi kan 

hålla en lägre prisnivå. Zeithaml et al. (2012) framhåller att kunder som inte vet riktigt vad de 

är ute efter eller vart detta finns i servicelandskapet, oftast måste söka hjälp ifrån personalen. 

Författarna säger då att kunden tvingas ta upp personalens tid på grund av dåliga 

förberedelser, vilket leder till att personalens effektivitet minskar. 

Person A berättar vidare att självscanning inneburit att Maxi har kunnat skära ner på 

personalen i kassorna, och istället har dessa lösgjorda resurser kunnat läggas på avdelningar 

där behovet finns, exempelvis bageri, delikatess och catering. De har då kunnat ge bättre 

service till kunderna, eftersom det både behövs och krävs av kunderna på dessa avdelningar.  

Person C och E säger att en ytterligare effekt av självscanningen är att kunder numera kan 

välja själva om de vill klara sig utan inblandning ifrån personal, eller om de ska fråga efter 

hjälp när det behövs. Person A säger att 40-45 procent av kunderna använder självscanning i 

dagsläget, en siffra som hos vissa kollegor ligger runt 60 procent. Zeithaml et al. (2012) 

skriver att ökad kundmedverkan kräver att företaget verkligen ger kunder som medverkar 
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fördelar med att de faktiskt gör en ansträngning och möjliggör så att företaget sparar pengar. 

Vidare lyfter författarna fram kundmedverkan som ett medel som skapar lojala kunder, 

förutsatt att de upplever fördelar med att själva medverka och i vissa fall göra det som 

egentligen är personalens jobb. Person A framhåller vidare att kunderna idag är så pass vana 

vid självscanning att de helt enkelt inte vill göra på något annat sätt, och irritation kan då 

uppstå om självscanningen av någon anledning inte skulle fungera. Zeithaml et al. (2012) 

framhåller att en kund som får problem med exempelvis självscanning förmodligen kommer 

söka hjälp ifrån en representant ifrån företaget, vilket ur företagets synpunkt inte är att 

betrakta som produktivt vilket gör att hela tanken med kundmedverkan går förlorad. 

Zeithaml et al. (2012) poängterar gällande självscanning, som jag tidigare nämnt, att det inte 

enbart räcker att som företag hävda att pengar sparas genom att kunderna får göra mer av 

jobbet själva. Det måste finnas någon ytterligare orsak, vilket Maxi har då resurserna som 

sparas in genom självscanning kan läggas på andra håll där de behövs bättre. Person A säger 

som exempel att bageriet är förhållandevis nystartat och sådana avdelningar har i början svårt 

att bära sin egen kostnad, vilket gör att extra resurser behövs ifrån andra ställen. För Maxi har 

självscanning varit en ytterst nödvändig åtgärd, och person A och C tror att eventuell kritik 

kommer ifrån ett fåtal kunder, och inte är någon allmän uppfattning. Person A säger vidare att 

det inte är Maxi´s ambition att kunder ska känna sig drabbade och belastade, och så har 

absolut inte varit fallet med självscanning enligt den respons anställda på Maxi mottagit. 

Avslutningsvis betonar person A att fördelarna för kunderna med självscanning är att Maxi 

kan behålla lågt pris, ge bättre service, och även sänka priset för vissa varor enbart för kunder 

som scannar. I detta svar hittar vi den ytterligare orsaken som Zeithaml et al. (2012) lyfter 

fram ovan, alltså det som krävs för att få kunderna att medverka mer. 

På frågan vad Maxi skulle kunna göra för att öka kundmedverkan får jag till svar av person A 

att de ständigt tittar på flera olika varianter, där det område dessa varianter i huvudsak gäller 

är vid kassan. En rad olika möjliga lösningar för kunderna att själva checka ut sina varor 

undersöks, som exempel framhålls användandet av mobiltelefonen vid scanning och betalning 

av varor. Att ytterligare ta hjälp av dagens utbredda teknik är något även Zeithaml et al. 

(2012) är inne på, där författarna lyfter fram möjligheten att i större utsträckning använda 

mobiltelefonen vid inköp som ett verktyg i framtiden. De diskuterar olika 

användningsområden för mobilen, bland annat för att få tillgång till information. Detta är 

något som i allt större utsträckning krävs, annars riskerar ett företag att tappa kunder. 
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Vidare får jag genom intervjun med person A veta mer tankar för framtiden gällande tekniska 

lösningar. Det som då främst diskuteras är eventuell tillgång till internethandel för alla kunder 

som så önskar, något som kommer ställa krav på kundernas medverkan och tekniska 

kunskaper. I dagsläget är det enbart för hemtjänsten Maxi erbjuder detta. Internethandel är 

något som sköts via datorn, där kunden går in på en internetsida och fyller på sin varukorg 

med de varor som ska inhandlas. Efter avslutad handling blir dessa varor sedan hemkörda till 

kunden. Kraven som medföljer denna tjänst är tillgång till internet, dator och datorvana. Man 

bör även kunna ta emot varorna då de blir hemkörda. Zeithaml et al. (2012) säger dock att 

ökade tekniska lösningar är något som möjliggör ett företag att tilltala en större målgrupp. 

Författaren säger vidare att företag genom tekniken frångår de traditionella sätten att 

tillhandahålla tjänster, där exempelvis datorer nämns som ett av verktygen för att frångå de 

traditionella sätten.   

4.4 Kundens åsikt – enligt de intervjuade 
Samtliga intervjuade framhåller att Maxi´s ambition är att skapa trivsel för kunderna, vilket 

person A säger uppnås genom butikens utformning och layout. Genom detta hoppas Maxi att 

kundernas intryck och känsla av servicelandskapet ska vara att de trivs där, och just trivsel 

framhåller Lovelock (2001) som en konkurrensfördel. Kunder som känner trivsel genom 

vistelsen i ett servicelandskap kommer sannolikt att välja det företaget framför konkurrenter 

även i framtiden. 

Person E anser att budskapet till kunderna bör vara mysigt och familjärt, vilket är den önskade 

känslan som denna person anser att kunderna ska få genom att besöka Maxi´s 

servicelandskap. Detta ska då syfta till att få kunderna att gilla och stanna i butiken. Dahlén 

och Lange (2003) skriver att sättet på vilket kunderna upplever butiksatmosfären spelar en 

avgörande roll för om de kommer tillbaka eller inte, och det är även avgörande för hur länge 

kunderna stannar i butiken. Hultén et al. (2008) framhåller att en desto längre en kund stannar 

i ett servicelandskap, desto mer spenderar denne. Person B framhåller vidare att det handlar 

om att göra kunderna så nöjda som möjligt med servicelandskapet och bemötandet ifrån 

personalen. Enligt Lovelock (2001) är detta viktigt i skapandet av nöjda kunder, då det i 

slutändan påverkar kundens helhetsupplevelse och utvärdering av en tjänst. 

De intervjuade på Maxi får frågan om vad de tror att servicelandskapet, alltså själva butiken, 

betyder för deras kunder. Zeithaml och Bitner (2006) skriver att servicelandskapet idag är ett 

viktigt verktyg för ett företag, då dess utformning kan påverka kundernas konsumtion om det 
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utformats på rätt sätt. Ett enhälligt svar på denna fråga är att butiken är en mycket viktig del 

för kunderna. Person B framhåller att alla måste handla, vare sig man vill det eller ej. Detta i 

kombination med att kundantalet på Maxi ständigt ökar, gör att person B ytterligare lyfter 

fram betydelsen av att kunderna verkligen trivs och vill återkomma till Maxi. Återigen 

använder jag Lovelock (2001) för att belysa vikten av trivsel, då kunder som känner trivsel i 

servicelandskapet är mer sannolika att återvända till just det företaget. Person D säger att 

servicelandskapet även ska vara tilltalande för kunden, och genom detta ska kunder verkligen 

vilja besöka butiken och handla där. Lin (2004) framhåller angående detta att 

servicelandskapet inte bara är betydelsefull i kundernas uppfattning av företaget, det spelar 

även en viktig roll i kundernas helhetsbedömning av företaget. Person F säger att Maxi strävar 

efter att kunderna ska känna att det är naturligt för dem att komma dit och handla, samt att de 

ska trivas i butiken. Vikten av servicelandskapet understryks vidare av Storbacka och 

Lehtinen (2000), som säger att servicelandskapet är mycket betydelsefullt när ett företag vill 

skapa en relation med en kund. Genom att noga tänka igenom utformningen gör man det 

möjligt att styra kundens handlingar, och servicelandskapet blir då ett verktyg som 

kommunicerar med kunden.  

Då jag frågar de intervjuade om kunderna blir mer lojala eller känner mer för Maxi om ett 

eller flera sinnen tilltalas i deras servicelandskap, blir det entydiga svaret på denna fråga ja. I 

en av de intervjuades fall blir även ja det enda svaret utan vidare utveckling. Person A 

utvecklar sitt svar genom att säga att om kunderna känner att de trivs och har det behagligt i 

servicelandskapet, kommer de även känna mer för Maxi och visa lojalitet genom att välja bort 

konkurrenterna. Trivsel är förmodligen något kunderna kommer känna då ett eller flera sinnen 

tilltalas. Detta är något Lovelock (2001) behandlar, då författaren skriver att kunder som trivs 

i ett servicelandskap, har större sannolikhet att även i framtiden välja ett visst företag före 

dess konkurrenter. En ytterligare fördel med att få kunderna att känna trivsel i ett 

servicelandskap är enligt Bitner (1992) att kunderna påverkas i sin produktutvärdering. 

Kunder tenderar att tycka bättre om produkter som utvärderas i en behaglig omgivning, och 

författaren framhåller då att servicelandskapet får effekter på produkterna som inte har med 

dess egenskaper att göra.  

Vidare säger person A att kunder antagligen inte reagerar särskilt mycket på saker de tycker är 

positivt i ett servicelandskap, de får bara en behaglig känsla. Är det istället något kunderna 

uppfattar negativt, exempelvis bullrig och störande miljö, eller skräpigt i servicelandskapet, 

blir reaktionerna starkare. Detta är något som tas upp av Echeverri och Edvardsson (2012), 
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där författarna skriver att kunder tenderar att komma ihåg negativa aspekter bättre än positiva 

i ett servicelandskap. Författarna poängterar dock att ett flertal positiva upplevelser i ett 

servicelandskap kan väga upp enstaka negativa upplevelser eller aspekter av ett företag. Vid 

tillfällen då ett företag lyckas ge kunderna något extra som inte är förväntat på förhand, 

upplever kunderna högre kvalitet. Den känsla kunderna bör få i servicelandskapet är enligt 

person D även en mysig känsla, där butikens utformning och inredning bidrar till att skapa 

denna känsla. Dock poängterar person A att Maxi måste var noga med sitt servicelandskap för 

att kunderna som besöker dem ska få en behaglig känsla, och försöka undvika negativa 

uppfattningar ifrån kunderna. 

Person C säger att service är ett begrepp Maxi bör förmedla genom servicelandskapet, där 

kunderna förhoppningsvis uppfattar helhetsintrycket av den service de får ifrån företaget som 

bra. Angående detta framhåller Lin 2004) att kundernas uppfattning om ett företags 

servicelandskap är av stor vikt i kundernas helhetsbedömning av företaget.   

Detta svar hänger ihop med det person F fokuserar på, nämligen bemötandet ifrån personalen. 

Med detta menar personen att en kund som interagerar med en representant ifrån företaget 

aldrig ska känna sig illa bemött. Kundbemötande är också ett viktigt begrepp hos personalen 

på Maxi, och även en del av den image de vill ha hos kunderna. Att tänka på bemötandet är 

oerhört viktigt, vilket framgår av Storbacka och Lehtinen (2006) som skriver att mötet mellan 

kunden och en representant för företaget är något som sedan ligger till grund för kundens 

helhetsuppfattning om företaget. De egenskaper en representant från företaget bör besitta är 

enligt Lovelock (2000) självkännedom, lyhördhet, inlevelse samt självförtroende. Det är 

därför av stor vikt att personal som regelbundet möter kunderna strävar efter att utveckla 

dessa egenskaper, för att på bästa sätt kunna bemöta kunderna. 

Vidare poängteras genom intervjuerna att personalen ute i butiken får mycket respons ifrån 

kunderna, vilket jag nämnt tidigare. Person B säger att det är viktigt att lyssna på kunderna 

och ta till sig det kunderna säger, positivt som negativt. Jag får höra att ingen någonsin är 

fullärd, det finns alltid utrymme för förbättringar. Echeverri och Edvardsson (2012) skriver 

angående detta att företag alltid bör vara lyhörda för kundernas åsikter, att lyssna, visa respekt 

för kunden, samt utgå från hur kunder tänker, värderar, reagerar och beter sig. Att sätta 

kunderna i centrum kommer löna sig för företaget i längden. Person D säger att respons ifrån 

kunderna blir en viktig del i skapandet av nöjda kunder. Angående detta väljer person B och F 

att framhålla nöjda kunder som ett tecken på god kvalitet ifrån Maxi´s sida, vilket utvecklas 
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genom att kunderna ska känna sig nöjda med inköpen och helhetsbilden av besöket för att 

känna att Maxi ger dem kvalitet i både tjänsten och varorna. 

På frågan om hur Maxi står sig i jämförelse med konkurrenterna, framhåller samtliga att 

servicelandskapet kommer bli så bra det kan bli i nuläget efter pågående förändringar. Person 

A säger att kundvarvet då kommer bli mer rakt och tydligt, vilket ska underlätta för kunderna. 

Person B framhåller även att det alldeles säkert kommer dyka upp nya idéer på längre sikt, 

men i nuläget kommer alla bli nöjda med kommande utformning. Vidare säger person B även 

att avdelningsansvariga på Maxi brukar ha möten om butikens utformning, och de brukar 

även åka till olika konkurrenter för att få inspiration och förslag till olika lösningar. Det är inte 

alls ovanligt att personal ifrån Maxi tar med sig idéer ifrån andra butiker, för att sedan 

tillämpa detta i Maxi´s servicelandskap för att ytterligare försöka behaga kunderna. Detta är 

även något som förekommer åt andra hållet, alltså att konkurrenter åker till Maxi för att få 

idéer och inspiration som de sedan tar med sig till sin butik. 

4.5 Värde och kvalitet för kunderna 
På frågan vad värde är för Maxi´s kunder, får jag en del olika svar. Person A framhåller 

kärnvärdet pris, som diskuterats innan. Dock poängterar även den intervjuade att sortiment är 

ett nästan lika viktigt begrepp avseende värde, då kunderna som kommer till Maxi förväntar 

sig att de ska ha ett brett och komplett sortiment där de kan hitta det de letar efter. Sortimentet 

ska även möjliggöra att kunden ska kunna inspireras av de många alternativ som finns i 

sortimentet, och kanske köpa något som inte på förhand var planerat. Enligt Krishna (2010) 

fattas en majoritet av kundens inköpsbeslut på plats i exempelvis en butik, vilket motiverar 

arbetet med att försöka framkalla impulsköp. Person B anser vidare att värde för kunderna är 

när de är nöjda och positiva över besöket i servicelandskapet och de inköp de gjort, och inte 

ångrar något inköp i efterhand. Blodgett och Wakefield (1996) skriver att kunder som är nöjda 

med ett servicelandskap gärna stannar längre i lokalerna, och längden av vistelsen har enligt 

författarna stor betydelse för kundens konsumtion i servicelandskapet. Person D och E 

fokuserar sina svar på prisvärdhet, där de framhåller vikten av att det kunden betalar 

motsvarar den kvalitet kunden förväntar sig. Till sist svarar person C och F att bra produkter 

enligt dem är värde för deras kunder.  

Då jag frågar de intervjuade om hur Maxi arbetar för att skapa värde för sina kunder, 

framkommer en rad olika svar. Samtliga intervjuade framhåller att personalen ute i butiken får 

mycket respons ifrån kunderna, och person B utvecklar detta genom att belysa vikten av att 
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personalen lyssnar på kunderna och tar till sig det kunderna säger, positivt som negativt. Jag 

får höra att ingen någonsin är fullärd, det finns alltid utrymme för förbättringar. Lovelock 

(2011) framhåller lyhördhet ifrån personalens sida som en viktig faktor i mötet mellan kund 

och representant ifrån företaget, där det är viktigt att företagets representanter arbetar med 

lyhördheten, självförtroendet, inlevelsen och självkännedomen för att på bästa sätt kunna 

bemöta kunderna. Person D säger att respons ifrån kunderna blir en viktig del i skapandet av 

nöjda kunder. Person C och F poängterar även att kunderna har synpunkter angående 

sortimentet, vilket också är viktigt för Maxi att lyssna på. Det gäller då för personalen som 

mottar responsen att föra det vidare till ansvariga för butikens sortiment.  

Person A säger att idag finns många olika strategier och affärsidéer att följa, där Maxi ringat 

in pris och sortiment som en sorts kärna för värde. Därför anses värde genereras genom att 

fokusera på att hålla ett så lågt pris som möjligt där kvaliteten motsvarar det kunden betalar 

för. Sortimentet strävas efter att vara så brett som möjligt, där kunden har olika alternativ i 

varierande prisklasser.  

4.5 Framtida förbättringsarbete 
På frågan om hur en livsmedelsbutik bör arbeta med människans sinnen i servicelandskapet, 

och vad Maxi skulle kunna göra annorlunda, får jag till svar av person A att det som alltid 

finns stort utrymme för förbättringar. Det område som främst lyfts fram är dofter i 

servicelandskapet, där Maxi ser stora möjligheter till fortsatt arbete. Enligt person A skulle de 

vilja få in fler dofter i servicelandskapet, vilket Krishna (2010) skriver ger dem två möjliga 

inriktningar. Antingen kan de använda sig av dofter som det primära produktattributet, där 

doften är själva anledningen till att en produkt köps. Exempel på detta är enligt författaren 

parfymer och luftrenare, alltså alla produkter där kunden vill åt doften och därför köper en 

specifik produkt. Vidare säger författaren att det andra alternativet Maxi har är att använda 

dofter som sekundära produktattribut, där doften inte direkt hänger ihop med den produkt som 

ska köpas. Istället används den som ett medel för att framhäva produkten och locka till köp. 

Denna sortens användning är vanligast, där dofterna blir som en del av servicelandskapet med 

syfte att påverka kundernas humör och få dem att trivas mer i en butik. Dock är det slutgiltiga 

målet ändå att öka försäljningen.  

Just dofter är något som även person B, C samt F tar upp, då de säger att dofter borde 

förekomma i större utsträckning i servicelandskapet. Person C utvecklar detta genom att säga 

att det alltid borde lukta gott i servicelandskapet, oavsett på vilken avdelning kunden befinner 
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sig. Person B och F framhåller istället att vissa enskilda produkter eller hela avdelningar borde 

lukta mer, och då dofter som kan kopplas till produkterna som säljs i avdelningen. Som ett 

exempel på detta säger person F att det skulle kunna lukta parfym i sminkavdelningen, och 

nybakat bröd vid bageriet precis som det gör för tillfället. Nordfält (2007) framhåller vikten 

av att dofterna passar in i det sammanhang där de används, eftersom kunden då får en starkare 

mental bild samt uppvisar ett mer experimentellt beteende, med andra ord blir kunden mer 

öppen för att testa nya produkter. Författaren framhåller även att dofter har en stark påverkan 

på människans beteende, varför många butiker använder just dofter för att locka kunden till 

impulsköp.  

Det framkommer även i intervjuerna att mer skyltning antagligen hade varit ett bra 

tillvägagångssätt för att öka försäljningen, då Maxi genom skyltar i större utsträckning kan 

visa upp vissa produkter. Detta framhålls av person B och D, där person B säger att ökad 

skyltning skulle innebära att Maxi kunde visa upp produkterna i allt större utsträckning och få 

kunderna att uppmärksamma de produkter det skyltas för. Kunden kan lätt missa vissa 

produkter om Maxi inte skyltar tillräckligt och framhäver vissa produkter. ”få kunden att se 

nya produkter som de inte uppmärksammat, gör att de hajar till” (person B). Nguyen (2006) 

belyser vikten av dekor och orienteringssignaler i servicelandskapet, vilka ska hjälpa kunden 

att hitta i butiken samtidigt som de bidrar till att skapa en viss atmosfär. Enligt person B och 

D är utökad skyltning ett utmärkt sätt att locka kunderna till att köpa mer, och även 

uppmärksamma dem på bra erbjudanden i servicelandskapet. 

Vidare säger person B och E att Maxi, och rent generellt gällande livsmedelsbutiker, bör 

förnya i något större utsträckning. Detta utvecklar person B med att de borde flytta varor lite 

mer, för att med små medel ändå förnya butiken så att det inte ser likadant ut varje gång en 

kund är där. Person E säger att detta skulle ge ett fräschare utseende och även förbättra bilden 

av Maxi. Person B framhåller att det inte behöver röra sig om särskilt kostsamma och 

komplicerade åtgärder, det kan helt enkelt räcka med att byta plats på vissa produkter. Detta 

anses av båda de tillfrågade vara fullt tillräckliga förändringar i servicelandskapet, som nog 

skulle fått effekt på kunderna. Blodgett och Wakefield (1994) framhåller att små förändringar 

i ett servicelandskap kan få stor inverkan på kundens upplevelse gällande den estetiska 

kvaliteten. Författarna säger att exempel på mindre förändringar kan vara att måla om eller 

byta bakgrundsmusik. Följden kan bli att kunderna känner mer eller mindre attraherade att 

besöka servicelandskapet. 
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Det framhålls dock av samtliga tillfrågade att Maxi ständigt arbetar med att identifiera 

förändringar, och även genomföra dessa då behov finns. Sådant arbete motiveras genom 

litteratur såsom Bruhn och Georgi (2006), som skriver att företag med jämna mellanrum bör 

se över sina behov av förändringar i servicelandskapet. Detta bör göras för att kunderna ska 

känna sig välkomna och servicelandskapet intressant. Samtidigt som ovanstående fråga, 

passar jag även på att ta reda på de intervjuades åsikt om hur Maxi står sig i jämförelse med 

konkurrenter såsom Coop och City Gross. Svaret ifrån fyra av de sex intervjuade blir att Maxi 

absolut inte är sämre. Person A utvecklar detta genom att säga att både Maxi och dess 

konkurrenter säkert har stora utrymmen för förbättringar samt att det är svårt att hävda att 

någon är bättre, men att Maxi definitivt inte är sämre än konkurrenterna. 

Person A och B är båda inne på att produkternas och avdelningarnas placeringar kommer bli 

ännu bättre då de pågående förändringar som för tillfället sker i servicelandskapet är färdiga. 

Person A framhåller att dessa förändringar innebär att hela avdelningar flyttas till följd av 

platsbrist, då de måste ha mer utrymme för vissa avdelningar som idag har alldeles för liten 

plats. Person A säger vidare att dessa förändringar är en absolut nödvändig åtgärd för att Maxi 

ska kunna behålla sitt breda sortiment. Gällande förändringar, såsom de Maxi just nu går 

igenom, skriver Blodgett och Wakefield (1996) att vissa förändringar i servicelandskapet kan 

få stor betydelse för kunderna. En kund kan vid förändringar känna sig mer attraherad till att 

besöka servicelandskapet, likaså kan även kunden spendera mer tid i servicelandskapet till 

följd av förändringarna. Författarna belyser att förändringar inte behöver innebära särskilt 

omfattande ändringar, utan att åtgärder såsom nya tavlor, nya färger eller annan 

bakgrundsmusik kan räcka. Det som då händer är att servicelandskapet kan bli mer estetiskt 

tilltalande för kunderna. Person A framhåller dock att försäljningen går ner något under 

ungefär ett halvår framöver, eftersom kunderna helt enkelt inte längre hittar och att det tar tid 

att vänja sig vid ny ordning i butiken. Person B och D framhåller en fara gällande 

förändringar i servicelandskapet. Lika mycket som det är en nödvändig åtgärd skulle det 

kunna vara förödande för en livsmedelsbutik. Detta eftersom för många förändringar på 

samma gång garanterat kommer leda till förvirring hos kunderna, som inte längre hittar i 

butiken då de var vana vid den gamla utformningen. Person A framhåller gällande detta att 

Maxi skulle kunna tappa många kunder på grund av detta. Denna balansgång är svår, då för 

mycket förändringar skulle kunna innebära tappade kunder och förändringar i måttliga 

mängder tros vara uppskattat av kunderna. Som sagt är de pågående förändringarna 

nödvändiga för att Maxi ska kunna utöka vissa avdelningar. Blodgett och Wakefield (1996) 
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säger angående detta att följden av förändringar i värsta fall kan bli att kunden spenderar 

mindre tid i butiken, samt att de känner sig mindre attraherade till att besöka butiken igen. 

Dock behöver inte förändringar innebära att hela avdelningar flyttas, genom person A och B 

får jag reda på att det kan vara tillräckligt med nya skåp, hyllor, hyllkanter och skyltar för att 

kunden ska uppleva butiken fräschare. Exempelvis har Maxi precis bytt ut de gamla skyltarna 

och ersatt dem med vita skyltar med svart text, vilket ger ett enkelt och snyggt intryck 

samtidigt som det ser lite piggare och fräschare ut. Blodgett och Wakefield (1996) 

understryker vikten av att små förändringar kan få stor inverkan på kundens upplevelse av 

lokalen gällande den estetiska kvalitén. Exempelvis kan kunden känna sig mer eller mindre 

attraherad till att besöka servicelandskapet, eller kan tiden en kund väljer att spendera i 

lokalen antingen öka eller minska. Förändringar i ett servicelandskap kan exempelvis vara att 

måla om, byta bakgrundsmusik eller sätta upp nya tavlor. Enligt författarna finns ett starkt 

samband mellan spenderad tid i ett servicelandskap, och konsumtionen. Kunder som 

tillbringar mer tid i en butik spenderar generellt mer. 
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5. Slutsats 
Under detta kapitel kommer jag besvara min frågeställning samt syftet och dess tre olika 

delsyften. Jag kommer även diskutera och resonera kring andra intressanta aspekter som 

uppkommit under arbetets gång. Detta kommer ske med utgångspunkt i resultatet av 

intervjuerna i förhållande till frågeställningarna. För att understryka syftet och 

frågeställningen i detta examensarbete kommer kapitlet inledas med en repetition av dessa, 

och sedan följas av svar, tendenser, reflektioner och eventuella intressanta fynd. Eventuella 

åsikter i detta kapitel är mina egna, om inte annat anges. 

5.1 Syfte och problemformulering 
Frågeställningen i detta arbete lyder: 

- Vad präglar marknadsföring riktat mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? 

De tre olika delsyftena är att:  

 analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen. 

 lyfta fram styrkor och svagheter med stimuli riktat mot människans sinnen i ICA 

Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar. 

 undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom 

livsmedelsbranschen. 

Efter de svar jag fått genom intervjuerna har svar på frågeställningen kunnat utrönas. Jag har 

även kunnat se vissa tendenser, och med intervjuerna som referenspunkt kan även vissa 

generaliseringar sett över livsmedelshandeln göras. Detta är dock något som helt grundar sig 

på intervjuerna, då intervjupersonernas åsikter och kunskaper om livsmedelshandeln 

framkommit. 

5.2 Slutsats 
 

 Vad präglar marknadsföring riktat mot människans fem sinnen inom 

livsmedelshandeln? 

Kort svar: Prägeln på arbete av detta slag är att det sker medvetet och genomtänkt för sinnen 

såsom doft och syn. Inom dessa områden har företag sinnenas medvetenhet i åtanke. Dock 

gäller inte detta för alla sinnen, då exempelvis betydelsen av känsel och smak ej betänks.  
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Utvecklat svar: Arbetet med att tilltala kundernas sinnen präglas enligt person A idag av 

begränsat arbete, där stora möjligheter till förbättringar finns. Vidare framhåller person A att 

doft visserligen leds medvetet ut ifrån bageriet, samt att musik spelas för att skapa trivsel och 

god atmosfär. Även målet med utformningen av servicelandskapet är att få till en god 

atmosfär för kunderna. Just skapandet av sådan atmosfär lyfter Dahlén och Lange (2003) fram 

som en avgörande faktor för spenderad tid i ett servicelandskap, samt om en kund återkommer 

till servicelandskapet eller ej.  

De intervjuade ifrån Maxi kan enbart veta med säkerhet hur de själva arbetar, men det faktum 

att de besöker konkurrenter för att se hur de arbetar gör att jag ändå kan identifiera vissa 

faktorer som präglar livsmedelsbranschen. Representanter ifrån Maxi framhåller själva att 

arbetet skulle kunna förbättras oerhört mycket, då de som fattar besluten gällande 

marknadsföring och servicelandskapets utformning inte har kunskap eller erfarenhet om 

arbetet med att tilltala kundernas sinnen. Enligt intervjuerna sker medvetet arbete endast med 

att tilltala hörsel-, doft- och synsinnet, utan närmre tanke på smak- och känselsinnet. I mitt 

tycke är det dock skillnad på medvetet och strategiskt. Det medvetna arbetet innebär 

visserligen att Maxi är medvetna om sinnenas betydelse, och att de även försöker tilltala dem. 

För mig innebär ett strategiskt arbete att Maxi, och andra företag inom livsmedelshandeln, 

utvecklat olika tillvägagångssätt för att tilltala samtliga fem sinnen. Exempelvis borde de 

kunna komma fram till fler sätt att tilltala doftsinnet än enbart doften av nybakat bröd i en 

begränsad del av servicelandskapet. Om Maxi framöver utvecklar arbetet med doftsinnet, som 

de intervjuade är inne på, och tar fram fler tillvägagångssätt kan åtminstone arbetet med att 

tilltala detta sinne i mitt tycke klassas som strategiskt. 

Person A framhåller under intervjuerna att Maxi antagligen gör på samma sätt som sina 

konkurrenter, där det är svårt att peka på att någon skulle vara bättre än de andra. Detta 

motiveras med att avdelningsansvariga ifrån Maxi vid ett flertal tillfällen besökt sina 

konkurrenter för att se hur de arbetar med sitt servicelandskap. Med andra ord framstår det 

som pålitligt då de intervjuade säger att de antagligen gör på samma sätt. Skulle någon 

konkurrent gjort annorlunda hade detta märkts. Konkurrenterna som diskuterades var City 

Gross och Coop, då dessa butiker rent storleksmässigt går att jämställa med Maxi.  

Jag vill belysa att jag kommer vara försiktig med att dra alltför generella slutsatser sett till hur 

hela livsmedelsbranschen arbetar. Då avdelningsansvariga ifrån Maxi enbart besökt 

konkurrenter i Kalmar, kan eventuella generaliseringar enbart göras gällande större 
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livsmedelsbutiker i Kalmar. Det som präglar visuell stimuli inom livsmedelsbranschen är att 

själva servicelandskapet ska se tilltalande ut, vilket inkluderar inredning, hyllor, skyltar, 

produkter och hela avdelningar. Helhetsintrycket av dessa faktorer i servicelandskapet ska 

bidra till en god atmosfär och en gillande känsla gentemot servicelandskap.   

För att dra någon slutsats gällande livsmedelsbranschen utifrån intervjuerna, är det att 

livsmedelsbutiker inte har några utarbetade strategier för stimuli riktat mot kundernas sinnen. 

Genom intervjuerna framgår dock en medvetenhet om att vissa sinnen är viktiga i dagens 

servicelandskap. En generalisering jag dock kan göra är att livsmedelsbutikerna vill arbeta 

mer med att tilltala kundernas sinnen. Generaliseringen görs på grund av att företag framstår 

som medvetna om sinnenas betydelse, vilket gör att de även borde vilja utveckla detta arbete.  

Det diskuteras hur sådant arbete skulle kunna genomföras, vilket de intervjuade även tror att 

konkurrenterna diskuterar. Hur detta i framtiden kommer påverka eller förändra utformningen 

av servicelandskap och tilltalan riktat mot kundernas sinnen kan endast framtiden utvisa. Sett 

till hur det ser ut idag framhåller främst person A att arbetet med att tilltala kundernas sinnen 

absolut har stora möjligheter till förbättringar, där denna person även framhåller dofter som en 

sensoriell tilltalan som just nu diskuteras.  

 Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen. 

Kort svar: Sådant arbete förekommer, där doft, hörsel och syn står i centrum. Känsel och 

smak utelämnas helt, och tillvägagångssätten för de tre sinnen där stimuli förekommer känns 

begränsat. 

Utvecklat svar: För att vidare analysera arbetet med stimuli riktat mot människans fem 

sinnen, framkommer genom intervjuerna att detta arbete i störst utsträckning förekommer 

genom syn-, lukt- och hörselsinnet. Tillvägagångssättet för att tilltala kundernas hörselsinne i 

servicelandskapet är genom musik, där musikvalet följer aktuell tidpunkt på året. Exempelvis 

spelas julmusik runt jul. Syftet med detta är att skapa en god atmosfär för kunderna och skapa 

trivsel, men även i slutändan öka försäljningen. Det är positivt att musiken anpassas och att 

Maxi håller sig till en genre under vissa perioder av året, vilket stärks av Hultén et al. (2008), 

där författarna säger att musik i butiken kan bidra till att kunderna trivs och stannar längre i 

butiken. Just skapandet av en god atmosfär är något som ständigt återkommer genom 

intervjuerna, vilket även framstår som ett viktigt mål i Maxi´s utformning av 

servicelandskapet.  
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Vad som är tänkvärt gällande hörselsinnet är att hälften av de tillfrågade mycket riktigt 

pekade ut musik som stimuli riktat mot detta sinne. Den andra hälften har dock inte 

uppmärksammat något stimuli alls riktat emot detta sinne, vilket kan anses något 

överraskande. I mitt tycke bör personalen som arbetar i ett servicelandskap vara medvetna om 

på vilka sätt företaget de arbetar för försöker stimulera och tilltala kunderna och deras sinnen. 

Även luktsinnet stimuleras och tilltalas, vilket dock sker begränsat. Tillvägagångssättet för 

detta sinne är att fläktar i bageriet leder ut doften av nybakat bröd i butiken, vilket kan tolkas 

som Maxi´s allra mest strategiska arbete med sensoriell tilltalan. Syftet är att skapa en god 

känsla och trivsel i servicelandskapet. Med tanke på bageriets centrala placering i butiken, 

samt det faktum att doft leds ut i servicelandskapet, kan slutsatsen dras att det rör sig om 

genomtänkt arbete med att tilltala kundernas sinnen genom doft. I ett första skede tänkte jag 

att själva placeringen var det enda strategiska och genomtänkta arbetet med doft. Dock 

framstår denna sinnesstimuli som något mer medveten och strategisk då man beaktar det 

faktum att Maxi medvetet arbetar för att sprida en god doft i servicelandskapet. Enligt Hultén 

et al. (2008) anses doft vara det absolut bästa sinnet att tilltala för att skapa sinnesupplevelser 

och tilltala kunderna, vilket gör önskan om att utveckla arbetet med detta sinne motiverat. 

Synsinnet är enligt Lindstrom (2005) det mest kraftfulla sinne där kunder direkt tar in det de 

ser i ett servicelandskap. Dahlén och Lange (2003) skriver även att kundens upplevelse av 

atmosfären i servicelandskapet är avgörande för om de kommer tillbaka eller ej. Detta är 

något som framhålls genom intervjuerna, då de tillfrågade anser att synsinnet ska tilltalas och 

resultera i att kunderna reagerar positivt av det de ser. Inredningen av servicelandskapet, 

färgval och skyltning lyfts fram som viktiga begrepp vid stimuli riktat mot synsinnet. Den 

påverkan stimuli mot detta sinne ska ha, är att kunderna helst ska känna attraktion av 

servicelandskapet, och genom intervjuerna framgår även att det ultimata målet är att öka 

försäljningen. Tillvägagångssättet i Maxi´s fall är att de strävar efter att servicelandskapet ska 

se städat och fint ut, samt att det ska vara enkelt att hitta i butiken genom dess utformning och 

skyltning. Produkternas exponering i de olika avdelningarna ska också vara estetiskt 

tilltalande för kunderna, där Maxi hoppas att kunderna reagerar positivt på själva intrycket av 

deras servicelandskap. Genom synsinnet ska även kunderna uppmärksamma varorna, och 

förhoppningsvis även lockas till oplanerade köp genom dess attraktiva exponering. Samtliga 

intervjuade ser servicelandskapet, och därmed det visuella, som något viktigt. Dock får jag 

även veta att Maxi inte tilltalar synsinnet på ett medvetet och utstuderat sätt, som de gör med 

exempelvis luktsinnet. Då vikten av servicelandskapet först belyses, kombinerat med 
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avsaknaden av tydliga strategier för servicelandskapet, finner jag detta överraskande. Av 

intervjusvaren att döma verkar inte heller några strategier utvecklas. Att döma av potentialen 

och medvetenheten gällande servicelandskapet, anser jag att Maxi bör ta fram strategier för 

hur de ska gå tillväga för att göra deras servicelandskap mer behagligt och attraktivt i 

kundernas ögon. 

 Lyfta fram styrkor och svagheter med stimuli riktat mot människans sinnen i 

ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar. 

Kort svar: Styrkorna i detta arbete ligger främst i medvetenheten om betydelsen av att tilltala 

kundernas sinnen. Vidare är det en styrka att Maxi idag har främst doft, hörsel och syn i 

åtanke. Svagheterna ligger i avsaknaden av arbete med att tilltala kundernas sinnen.  

Utvecklat svar: Styrkor och svagheter är även något som framkommer genom intervjuerna, 

där de tillfrågade anser att lojalitet ifrån kunderna skapas om de lyckas tilltala kundernas 

sinnen. Detta pekar på en klar, tilltänkt styrka med att tilltala sinnena. Dock gör detta 

klargörande avsaknaden av strategier för sinnesstimuli aningen överraskande. Om nu de 

intervjuade ifrån Maxi säger att kunderna blir mer lojala om de lyckas tilltala deras sinnen i 

servicelandskapet, varför utvecklar de då inte strategier för hur det ska gå tillväga? 

Den lojalitet som även ses som en styrka, är starkt sammankopplat med arbetet för att skapa 

ett servicelandskap som kunderna uppskattar, föredrar och verkligen vill besöka. Som jag 

tagit upp ovan i detta kapitel kommer lojalitet då kunderna är nöjda med servicelandskapet. 

Med detta kommer även ökad försäljning, vilket genom intervjuerna framstått som viktigt. 

Svagheten med att tilltala kundernas sinnen har inget att göra med effekterna av sensoriell 

tilltalan. Istället handlar det om bristen på kunskap. Person A poängterar att ansvariga för 

utformningen av servicelandskapet idag inte besitter tillräcklig kunskap om hur de ska gå 

tillväga för att på ett framgångsrikt sätt tilltala sina kunders sinnen i servicelandskapet. Detta 

får betraktas som en svaghet. 

I mina ögon finns ytterligare en svaghet, som hänger ihop med bristen på kunskap. För att 

tilltala kundernas sinnen måste detta arbete vara genomtänkt, och en bristande kunskap 

innebär även avsaknad av rent praktisk kunskap i hur ett företag ska arbeta. Som exempel kan 

ett servicelandskap ha temperaturen 35 grader. Onekligen tilltalas då känselsinnet, men 

antagligen uppskattas inte denna temperatur av särskilt många besökare. Därmed sker denna 

stimuli på ett felaktigt sätt, då besökarna snarare drivs bort än välkomnas. Detta är alltså en 

 63 



svaghet, och om Maxi verkligen vill utöka sitt arbete med att tilltala kundernas sinnen måste 

de antingen skaffa sig rätt kunskap eller ta hjälp för att lära sig. 

Då jag under intervjuerna även frågat anställda på Maxi om vad värde och kvalitet är för deras 

kunder, och hur de arbetar för att skapa detta för kunderna, finns även fakta att utgå ifrån när 

det gäller värden de bör förmedla till kunderna. Enligt Zeithaml et al. (2012) framhåller att 

företag kan skapa emotionella kopplingar till kunderna genom servicelanskapet, genom att 

kommunicera det företaget vill stå för. I Maxi´s fall säger exempelvis person B att värde för 

deras kunder är när en kund är nöjd och positiv efter ett besök i deras servicelandskap. 

Blodgett och Wakefield (1996) skriver, som jag tagit upp innan, att nöjda kunder tenderar att 

vara mer lojala vilket belyser vikten av nöjda kunder. Prisvärdhet och kvalitet är två 

ytterligare begrepp som står i fokus genom intervjuerna, där kunderna ska känna att det de 

betalar för en viss produkt motsvarar den kvalitet produkten håller.  

Då anställda på Maxi identifierat en rad olika begrepp där de förklarar vad värde och kvalitet 

är för deras kunder, bör de enligt min åsikt arbeta för att förmedla dessa begrepp genom 

servicelandskapet. Vilka sätt som rent praktiskt är bäst att framhålla prisvärdhet, kvalitet och 

nöjda kunder på har jag inget definitivt svar. Det jag vill dra som slutsats efter detta är att 

Maxi bör identifiera vad de vill ha för image hos sina kunder, och även arbeta fram konkreta 

sätt att förmedla denna bild genom servicelandskapet.   

 Undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden 

inom livsmedelsbranschen. 

Kort svar: En fråga som kort och koncist kan besvaras med att utvecklingsmöjligheterna med 

stimuli riktat mot människans sinnen är oerhört stora, då arbetet idag inte förefaller vara 

strategiskt där samtliga fem sinnen innefattas.   

Utvecklat svar: Gällande möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden 

inom livsmedelsbranschen framhålls tydligt under intervjuerna att det finns stora möjligheter 

att förbättra och utveckla detta arbete. Det område som läggs störst fokus på är arbetet med 

dofter i servicelandskapet, vilket åtminstone framhålls som det område där Maxi skulle vilja 

utveckla sitt arbete. Dagens livsmedelsbutiker har otroligt många produkter som doftar, och 

att utnyttja dessa för att tilltala kundernas sinnen hade antagligen skapat en starkare 

upplevelse av besöket i servicelandskapet. Främst person B och F är inne på att enskilda 

produkter eller hela avdelningar borde lukta mer, och att dessa dofter även går att koppla till 
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produkterna som säljs på en viss avdelning. Krishna (2010) beskriver detta som det vanligaste 

tillvägagångssättet, där dofterna är sekundära produktattribut. I sådana fall används doften för 

att få kunderna att trivas, påverka deras humör i en positiv riktning, samt i slutändan även öka 

försäljningen. Ackerman (1992) framhåller kraften i luktsinnet, och utvecklar detta med att vi 

inte behöver känna en doft under lång tid för att den ska kunna ta oss tillbaka till eventuella 

positiva minnen och upplevelser. I arbetet med att utveckla stimuli riktat mot detta sinne anser 

jag att Maxi tänker på rätt sätt. De har viljan att utveckla och införa mer dofter i 

servicelandskapet, men hur de konkret kommer gå tillväga för att göra detta i framtiden 

specificeras inte. Enligt mig finns svaret i teorin ovan, där det förespråkas att hela avdelningar 

bör dofta. Enligt mig är exempel doften av bröd vid brödavdelningen ett klockrent exempel på 

en doft som verkligen hör till den avdelning där den finns, och det är även en faktor som 

skapar en mer minnesvärd upplevelse.   

För att jämföra avdelningar med och utan dofter kan vi ta en hylla där kaffet står. Dessa hyllor 

brukar inte dofta något särskilt. Hade man som kund istället kommit till denna hylla och känt 

doften av nymalet kaffe, tror jag en helt annan känsla hade infunnit sig. Detta exempel kanske 

inte leder till impulsköp, men tänk då om du som kund fått en sådan känsla vid de flesta 

avdelningarna i en hel affär? Enligt mig hade det blivit en sensoriell upplevelse att besöka en 

sådan affär.  

Ett sinne som inte behandlats under intervjuerna är smaksinnet, något jag i efterhand kan 

tycka är överraskande då jag under intervjuernas gång själv tänkte på att Maxi faktiskt 

erbjuder smakprover till sina kunder. Gobé (2009) skriver att företag som erbjuder på något 

ätbart ofta tjänar på denna lilla gest skapar stort värde hos kunderna. Vidare framhåller även 

författaren att även stimuli riktat mot smaksinnet kan fungera som en konkurrensfördel, om 

kunderna vet att de blir bjudna på något. Hultén et al. (2008) säger att detta kan få kunderna 

att stanna längre i servicelandskapet och även öka konsumtionen. I mitt tycke är smakprov 

något som garanterat kommer uppskattas av kunderna. Problemet är dock att gratis oftast är 

godast, vilket gör att mycket folk samlas där det bjuds. Detta är något jag själv lagt märke till 

då Maxi bjudit på smakprover. Det är oftast fullt med folk runt omkring detta bord, där de 

smakar och samtalar med den personal som har hand om smakproverna. Då detta 

sinnesstimuli inte behandlas alls, finns här stora möjligheter till förbättringar. I mitt tycke bör 

kunder i en livsmedelsbutik alltid erbjudas smakprov av något, där det enligt mig inte spelar 

särskilt stor roll vad som bjuds. Huvudsaken är att kunderna har möjlighet att smaka på något. 
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Detta understryks av Gobé (2009), då författaren framhåller att företag som erbjuder kunderna 

något ätbart tjänar på detta då en sådan liten gest genererar stort värde hos kunderna.   

Visserligen poängteras under intervjuerna att kunderna kan ta på många av produkterna, men 

genom person A får jag veta att detta inte är något direkt genomtänkt. Fördelen med att 

kunderna ges möjlighet att ta på produkterna innan köp framhålls av Lindstrom (2005), där 

författaren menar att känslan en kund får för en produkt vid fysisk interaktion ligger till grund 

för helhetsuppfattningen av denna produkt. Då konkurrerande livsmedelsbutiker i Kalmar är 

ganska lika varandra sett till tillgängligheten på produkterna, går här att göra vissa generella 

rekommendationer gällande utvecklingsmöjligheter. Gobé (2009) poängterar att en av 

anledningarna till att öka den fysiska tillgängligheten av produkterna är att detta gör kunderna 

mer involverade. Kan företaget även kombinera känsel med ytterligare sinnesstimuli, blir 

känslan dubbelt njutningsfull för kunden. Krishna (2010) belyser att fysisk tillgänglighet blir 

än viktigare då en produkt finns att köpa i flera olika material. Genom känseln inhämtar 

kunden då information angående produkterna, som endast kan fås genom att fysiskt beröra de 

olika produkterna. Gobé (2009) ser inga fördelar med att låta vissa produkter enbart finnas 

paketerade, då kundernas begär efter att fysiskt få vidröra produkter innan köp kommer 

medföra att förpackningar öppnas, med följden att det sedan inte kommer gå att sälja en redan 

öppnad förpackning. Min åsikt är att företag inom livsmedelsbranschen bör öka 

tillgängligheten på sina produkter, men ändå inte göra precis alla produkter tillgängliga. Hur 

många kunder känner begäret att ta på exempelvis blandfärs eller ost innan de bestämmer sig 

för ett köp? Istället kan den fysiska tillgängligheten öka när det gäller inredningsprylar, 

köksredskap och leksaker. Dessa produktkategorier känns mer naturliga att beröra innan ett 

köp.  

Gör istället förpackningarna estetiskt tilltalande för synsinnet, och taktilt tilltalande för 

känselsinnet. En behaglig doft tillsammans med stimuli riktat mot hörseln, innebär att fyra av 

fem sinnen inkluderats utan vidare ansträngning. Kort sagt bör kunderna uppmuntras att ta på 

sådana produkter där det känns motiverat att uppmuntra sådant. 

En väl utvecklad och utformad strategi för att inkludera människans samtliga sinnen hade 

kunnat förbättra bilden av Maxi som företag, och även gjort kunderna än mer lojala. Denna 

åsikt är något som framkommer genom både intervjuer och teori, där Hollensen (2011) 

skriver att attraktionen och tilltalan hos kunderna blir starkare om fler sinnen tilltalas. Dagens 

arbete med sinnena ifrån Maxi´s sida är medvetet, dock begränsat. Anledningen till varför 
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detta inte görs på ett mer strategiskt sätt beror på bristande erfarenhet och kunskap i hur man 

praktiskt går tillväga, ett faktum som framkommer genom intervjuerna. 

I mitt tycke bör Maxi ta hjälp med hur de tilltalar människans sinnen på ett optimalt sätt, utan 

att på något sätt sprida förvirrande budskap till sina kunder. Av butikschefen får jag genom 

intervjuerna veta att ingen av de ansvariga för butiken och marknadsföringen har någon vidare 

erfarenhet av arbetet med att tilltala människans sinnen. Därför hade det absolut varit på plats 

att ta hjälp av någon med kompetens om hur en butik utformar butiken och tilltalar 

människans sinnen. 

5.3 Avslutande ord 
Stimuli riktat mot kundernas sinnen i Maxi´s servicelandskap förekommer onekligen. Dock 

inkluderas inte varje sinne, utan syn-, hörsel- samt luktsinnet är de sinnen som står i fokus. 

Sätten som dessa sinnen tilltalas är förvånansvärt få, med tanke på de möjligheter Maxi har 

sett till deras butiksyta och sortiment. 

De anställda på Maxi framhåller dock att de i framtiden vill utveckla detta arbete, vilket jag 

tycker låter som en bra idé. Enligt de intervjuade arbetar konkurrenterna Coop och City Gross 

på ungefär samma sätt, vilket ger än större anledning till att verkligen börja arbeta med att 

tilltala kundernas sinnen. Den butik av dessa tre som först gör detta, tror jag har goda 

möjligheter att göra kunder ännu mer nöjda med besöket i deras servicelandskap, och 

slutligen även locka kunder som annars är lojala mot deras konkurrenter. Jag tror även att det 

inte bara är Maxi som är medvetna om betydelsen av att tilltala kundernas sinnen och de 

fördelar sådant arbete kan ge.  

För att även gå in mer specifikt på Maxi och deras framtida arbete enligt mig, bör de försöka 

förmedla de budskap som överensstämmer med den image de vill ha hos kunderna. Genom 

intervjuerna framkommer att pris och sortiment är två begrepp som är nästan lika viktiga, och 

som starkt hänger ihop. Vill Maxi att deras kunder ska förknippa deras varumärke med bra 

pris och brett sortiment, bör de hitta sätt att förmedla detta genom servicelandskapet, och även 

annan marknadsföring riktat mot kunderna. Prisvärdhet är även ett begrepp som nämns, där 

kunderna bör anse att de får den kvalitet de betalar för. Detta är även något Maxi bör arbeta 

med att förmedla. Dock återkommer ständigt pris och sortiment, vilket enligt person A är 

identifierat som ett kärnvärde för Maxi. Värde anses då genereras när kvaliteten kunderna får 

motsvarar det de betalar. Som sagt anser jag att det är av stor vikt att Maxi bestämmer sig för 

vad de vill förmedla till sina kunder och vilken image de vill ha i deras medvetande. Sedan 
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bör de identifiera sätt att kunna förmedla denna image till kunderna, där servicelandskapet är 

ett starkt verktyg i detta arbete.   

För att spekulera i vilka som skulle kunna ha användning av detta examensarbete tror jag 

främst på företag inom livsmedelshandeln, men mycket av det som tas upp i detta arbete går 

även att tillämpa på tjänsteföretag verksamma inom andra branscher då livsmedelshandeln i 

mitt tycke inte är unik nog. 

5.4 Vidare forskning 
Då kundernas ställningstagande till frågeställning och delsyften endast finns med i form av 

vad intervjupersonerna tror, är en naturlig utgångspunkt för fortsatta studier vad kunderna har 

för syn på stimuli riktat mot sinnena. Ett företag kan sträva efter olika resultat gällande 

tilltalandet av kundernas sinnen, men det är inte förrän företaget frågat kunderna som de vet 

om deras strävan gett resultat. 

En ytterligare intressant aspekt hade varit att göra en jämförelse, där kvalitativa intervjuer 

genomförts på ett flertal företag verksamma inom samma bransch. På så sätt hade man kunnat 

få en mer tydlig blick över hur företag gör och tänker, och jämföra dess tillvägagångssätt. 

Då fallföretaget Maxi idag inte har några utvecklade strategier för hur arbetet med att tilltala 

kundernas sinnen i servicelandskapet, hade det varit intressant att undersöka om sådant arbete 

kommer inledas och hur de i så fall kommer gå tillväga. De intervjuade framhåller även att 

konkurrenterna arbetar på samma sätt, varför vi kan anta att inte heller dessa har strategier för 

sådant jobb. Därför behöver en sådan studie inte enbart ske med Maxi som utgångspunkt. 

Denna studie är inriktad på livsmedelshandeln, vilket gör att en naturlig fortsättning på detta 

arbete är att undersöka hur företag inom andra branscher går tillväga med detta arbete. Enligt 

mig är det främsta intresset att undersöka huruvida de arbetar strategiskt med kundernas 

sinnen eller ej. Hittas ett företag som arbetar strategiskt är även det intressant att undersöka. 

Vad tror då jag själva om fortsatt utveckling inom arbetet med att tilltala kundernas sinnen i 

servicelandskapet? I mitt tycke är det något som företag inte kan bortse ifrån hur länge som 

helst, förr eller senare bör de inleda utvecklingen mot att strategiskt tilltala sinnena. Det 

handlar då om tydliga tillvägagångssätt för samtliga fem sinnen, där företagen vet hur de 

praktiskt går tillväga för att kunna stimulera kundernas sinnen. Avsaknaden av sådant 

strategiskt arbete innebär förmodligen inte att ett väletablerat företag som Maxi tvingas gå i 
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konkurs, men för att ytterligare växa på marknaden och eventuellt locka över kunder ifrån 

konkurrenterna kommer sådant arbete krävas i större utsträckning. 
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Intervjuguide 
- Vad vill ni sprida för budskap till era kunder, vilken image ska ni ha i kundernas 

medvetande?  

- Stämmer kundens uppfattning om företaget överens med den image ni vill förmedla? 

Sinnesmarknadsföring 

- Arbetar ni medvetet med att tilltala människans sinnen i ert servicelandskap (butik)? 

Strategiskt? 

- På vilket sätt gör ni detta? Exempel på varje sinne helst. 

- Vilket sinne lägger ni störst fokus på/får störst fokus? 

- Hur bör en livsmedelsbutik arbeta med människans sinnen? Gör andra företag annorlunda än 

er, och skulle ni vilja göra på något annat sätt? Skulle ni kunna förbättra något? 

- Vad anser du är syftet med att tilltala människans sinnen i en livsmedelsbutik, och vad kan 

man uppnå genom att tilltala människans sinnen? 

Servicelandskap 

- Vilken betydelse har ert servicelandskap? 

- Vad är tanken med själva utformningen/layouten av er butik? 

- Hur påverkas kunderna genom detta? Hur är tanken att de ska påverkas? 

- Vad vill ni förmedla genom ert servicelandskap? 

- Hur stor roll spelar olika produkters placering i butiken? Hur har ni tänkt kring nuvarande 

placering? 

Kundmedverkan 

- Hur ser ni på kundmedverkan? 

- På vilket/vilka sätt förekommer kundmedverkan i er butik? 

- Hur är kundmedverkan viktigt i en livsmedelsbutik? 

- Vad får detta för effekter i en butik?  
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Värde/Kvalitet 

- Vad är värde för era kunder? 

- Vad är kvalitet för era kunder? 

- Hur arbetar ni för att skapa värde för era kunder? 

- Hur arbetar ni för att skapa kvalitet för era kunder?  
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