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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter (butikschefer) som har gett oss tiden 

att kunna intervjua för att kunna skriva denna uppsats. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack både till vår examinator Joachim Timlon och handledare 

Martin Amesteus för deras vägledning till att kunna göra denna uppsats möjlig.  

 

TACK! 
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Jakop Aslan     Mathias Jardner 
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Sammanfattning 

Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 2FE73E , VT 

2015 

 

Författare: Jakop Aslan och Mathias Jardner 

Handledare: Martin Amesteus 

Examinator: Joachim Timlon 

 

Titel: Sinnen i butikerna – En studie om hur butikschefer använder sig utav sinnen för 

att skapa upplevelse i butiken 

 

Forskningsfrågor: Vilken är den teoretiska potentialen för sinnesmarknadsföring? 

Vilken är den subjektivt varsebliva potentialen bland butikschefer? Vilka är 

skillnaderna mellan den praktiska och teoretiska potentialen? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva butikschefers subjektiva perception av 

potential för sinnesmarknadsföring och analysera det med hjälp utav teoretisk potential 

för sinnesmarknadsföring för att se skillnaderna emellan, samt tillhandahålla 

rekommendationer för hur företag kan skapa sinnesupplevelser. 

 

Metod: Studien är gjord utav kvalitativmetod. Författarna har utfört intervjuer med fyra 

olika butikschefer inom livsmedelssektorn. Därefter har författarna analyserat 

datamaterialet med hjälp utav de utvalda teorierna.   

 

Slutsatser: De verktyg som används för att skapa upplevelse i den interiöra 

butiksmiljön är begränsad. I vissa fall blir den begränsad utav ekonomiska skäl och i 

andra fall utav andra aspekter. Slutsatsen blir att butikschefer inte använder sig utav 

sinnesmarknadsföring utan mer utav relationsmarknadsföring. Bland respondenternas 

svar gick det att uttolka att det handlade om att förmedla ”att vara en butik med låga 

priser” eller vara ”familjär” vilket kan tolkas mer som en känsla än upplevelse. 

Författarna anser att butikerna behöver skapa konkurrensfördelar genom att fokusera 

mer på att implementera större delar av den teoretiska perceptionsmodellen med att 

bland annat ta hänsyn till kundens omedvetna selektering och anpassa sortimentet och 

produktplaceringarna efter dessa principer. 

 

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, perception, upplevelse, Butikens interiör  
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Abstract 

Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 2FE73E , VT 

2015 

 

Authors: Jakop Aslan och Mathias Jardner 

Tutor: Martin Amesteus 

Examiner: Joachim Timlon 

 

Title: Minds in the shops - a study of how store managers use out of the minds to create 

experience in the store 

 

Research question: What is the theoretical potential for sensory marketing? What is 

the subjective perception potential among store managers? What are the differences 

between the practical and the theoretical potential? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe the store managers' subjective 

perception of the potential for sensory marketing and analyze it with the help of 

theoretical potential for sensory marketing to see the differences between them, as well 

as provide recommendations on how companies can create sensory experiences. 

 

Method: The study was carried out qualitative method. The authors conducted 

interviews with four different store managers in the food sector. Subsequently, the 

authors analyzed data materiality with the help of the selected theories. 

 

Conclusion: The tools used to create the experience of the interior store environment 

are limited. In some cases, the limited out of economic reasons and in other cases out 

other aspects. The conclusion is that the store does not use out of sensory marketing, but 

more of relationship marketing. Among respondents' replies were there to interpret that 

it was about to pass "to be a store with low prices," or be "familial" which can be 

interpreted more as a feeling than experience. The authors believe that the stores need to 

create competitive advantages by focusing more on implementing major parts of the 

theoretical perception model, among other things, take into account the client's 

unconscious selection and adjust the range and product placements for these principles. 

 

Keywords: Sensory Marketing, perception, experience, the store's interior, 
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1 Inledning 

I det första kapitlet presenteras en introduktion i ämnet Sinnesmarknadsföring som 

ligger till grund för en diskussion kring rådande problem som återfinns inom det valda 

området som leder fram till forskningsfrågorna, syftet och avgränsningar som studien 

antagit. 

 

1.1 Bakgrund 

Massmarknadsföring har varit en ledande marknadsföringslogik under de senaste 

decennierna men den har ifrågasatts både av företag och forskare. Hultén et al. (2011) 

hävdar att massmarknadsföringen inte är tillräckligt kostnadseffektiv då det är svårt att 

nå ut till kunderna. Utvecklingen har sedan 1970-talet enligt Grönroos (1994) alltmer 

gått från massmarknadsföring till relationsmarknadsföring genom att alltmer bygga 

relationer mellan kund och butik. Kylebäck (2004) påtalar att det inte är någon 

tillfällighet att övergången började under 1970-talet eftersom livsmedelsbranschen efter 

några kraftigt expansiva årtionden bakom sig började uppleva vad som sedan 

utmynnade i en varuhuskris. Detta bidrog till att branschen genomgick ett stålbad och 

aktörerna var tvungna att omvärdera sin syn på både butikerna och kunden vilket 

medförde att trenden gick mot allt större butiker och stormarknaderna uppstod och att 

relationsmarknadsföringen fick sitt genombrott. Kylebäck (2004) hävdar här att den 

tidigare personliga servicen som tidigare dominerat nu blev mer sparsam samtidigt som 

priserna sjönk och utbudet utökades. Relationsmarknadsföringen har sedermera 

kritiserats av bland annat Schmitt (2003) och Hultén et al. (2011) eftersom den inte 

används på ett personligt plan med kunden vilket har resulterat i att butiker inte har 

byggt relationer utan fortsatt fokusera på transaktioner. Vidare anser Hultén et al. (2011) 

att butiker fokuserat på att samla in data för att enbart gynna den egna 

butiksförsäljningen istället för att fokusera på att bygga en ömsesidig relation med 

kunderna. För att åtgärda dessa problem hävdar både Schmitt (2003) och Hultén et al. 

(2011) att butiker bör sträva efter en ny marknadsföringslogik som uppfyller kundens 

behov enligt principen ”segment of one” genom att skapa sinnesupplevelser för kunden.     

 

Sinnesmarknadsföring som begrepp har enligt Pine & Gilmore (1998) funnits lika länge 

som den etablerade handeln, men har under 2000-talet börjat diskuterats på allvar som 

en väg för butiker att leverera mer än att bara en produkt till kunden. Hultén et al. 
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(2011) hävdar tvärtemot att sinnesmarknadsföring är ett nytt begrepp då butiker inte 

strategiskt har arbetat med dessa frågor tidigare men att fler butiker förstår innebörden 

utav sinnesmarknadsföringen som leder till att butiker kan nå kunden på ett mer 

personligt sätt. En sökning år 2006 på ordet sensory marketing gav noll träffar men när 

samma sökning görs i februari 2015 ger sökningen hela 73 300 träffar vilket bekräftar 

att intresset och användningen har ökat drastiskt under de senaste nio åren (Google, 

2015). Hultén et al. (2011) beskriver sinnesmarknadsföring när att butiken utgår ifrån 

att påverka de fem mänskliga sinnena syn, hörsel, smak, känsel, lukt genom att bygga 

marknadsföringsstrategier med hjälp av stimuli baserat på de samma. 

 

Mossberg (2003) hävdar att butiker behöver differentiera sig för att nå fram till kunden 

genom att skapa kundupplevelser vars slutresultat dels beror på hur pass engagerad och 

delaktig kunden är. Betydelsen av användningen utav sinnesmarknadsföring blir här 

viktig för att beröra kunden på ett djupare emotionellt plan samt få kunden mer 

närvande genom att även kunna dofta, smaka, känna sortimentet och varumärket. Ett 

företag som tidigt förstod fördelarna med att aktivt implementera sinnesmarknadsföring 

var Starbucks (Hawkins et al. 2007). Starbucks använder sig mycket utav upplevelse 

genom att det har en trevlig miljö med gul-gröna interiörer och en avslappnande och 

trygg musik. Starbucks vill genom dessa strategiska aspekter att kunder ska känna att 

detta ska vara platsen där de kan befinna sig när de är utanför hemmet eller arbetet 

(Hultén et al., 2011). 

 

Desto fler sinnen som involveras i upplevelsen desto starkare budskap kan förmedlas till 

kunden vilket i sin tur stärker relationen mellan butiken och kunden. Med en starkare 

relation blir kunden villig att betala ett högre pris för upplevelsen påtalar Hultén et al. 

(2011). Lindstrom (2005) påpekar i sin tur att en stark relation mellan kunden och 

butiken är en förutsättning för att butiken ska överleva på lång sikt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens konkurrensutsatta samhälle har en del företag svårt att hävda sig i 

konkurrensen och på längre sikt upprätthålla lönsamheten som krävs för att i 

förlängningen överleva på marknaden. För att stärka sin position och öka lönsamheten 

behöver företagen använda sig utav nya metoder för att bemöta kundernas ökade krav 

på bättre service och personligare kundbemötande (Kolterjahn, 2011). Grant (2010) 
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påtalar att företag har ett alternativ att alltid sträva efter att förbättra sin konkurrenskraft 

för att långsiktigt kunna överleva. Kolterjahn (2011) hävdar att livsmedelsbranschen 

under 2000-talet har växt med flera nya aktörer som medfört att konkurrensen har ökat 

kraftigare jämfört med andra branscher, vilket i sin tur ökat betydelsen av att kunna 

differentiera sig som aktör. Grönroos (2012) hävdar att butikernas syn på kunderna inte 

förändrats i samma takt som inom andra branscher utan de lever fortfarande med 

uppfattningen att det existerar massmarknader trots att kunden ser sig själv som en unik 

individ. Flertalet kedjor satsar mångmiljonbelopp på massiva 

marknadsföringskampanjer men inget på förbättrad service eller andra aktiviteter i 

butiken. Merparten av reklamen kan vara direkt meningslös vilket medför att personal 

sägs upp för att minska kostnaderna istället för att fokusera på att öka intäkterna.  

 

En genomsnittlig svensk besöker en livsmedelsbutik i snitt en gång i veckan och vid 

dessa tillfället vistas mellan 50-60 minuter i butiken (Gustafsson et al., 2014). Kunden 

hinner under den här tiden registrera upp till cirka 25 % av artiklarna i en större butik 

vilket medför att kunden har mycket svårt att utan någon form av guidning eller 

påverkan från butiken hitta en specifik produkt. Dessutom görs produktvalet vanligtvis 

inom ett fåtal sekunder där kundens urval ofta sker helt undermedveten vilket medför att 

butikens möjligheter på ett teoretiskt plan är stora att med olika verktyg styra kunden att 

hitta vad de behöver samt förbättra butikens egen försäljning. En strävan efter att 

sammanfoga den teoretiska och praktiska potentialen inom marknadsföringen för att 

överleva på en starkt konkurrensutsatt marknad borde därmed vara stor. Det handlar om 

att bygga relationer med kunder och genom rätt tillämpad teoretisk potential kan 

butikschefer använda sig utav det i praktiken. Detta betyder att butikschefen kan 

använda sig utav olika metoder för att på sikt uppnå bättre lönsamhet.  

 

Forskning visar på att de funktionella attributen design och kvalitet inte längre är 

tillräckliga konkurrensmedel då de är enkla att kopiera utan istället skulle butikerna 

teoretiskt kunna sträva efter att skapa en emotionell relation med kunden (Floor, 2006).  

För att uppnå detta behöver butiken ha viljan att förändra sig och skapa upplevelser för 

att kunderna inte väljer konkurrenterna istället. Tidigare forskning av Nordfält (2007) 

visar på att kunden normalt uppmärksammar mindre än en procent av det totala 

sortimentet men med sinnesmarknadsföringens hjälp blir kunden mer uppmärksam och 

medvetet lägga märke till en betydligt större del av sortimentet. Även Hoyes (1984) 
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forskning kring kundernas beteende i butik visar att det i över 80 % av fallen utsätts 

kunden för fler intryck än vad de kan hantera. Konsekvensen blir att kunden sällan läser 

hylletiketterna eller gör en djupare utvärdering mellan olika produkter. Istället visar 

forskningen på att hjärnan gör en omedveten selektering över viktig information baserat 

på tidigare erfarenheter och upplevelser. Att hjärnan här försöker ta omedvetna 

genvägar efter tidigare erfarenheter påpekar Hoyes (1984) är ett tecken på att det är 

möjligt att påverka detta urval på ett undermedvetet plan. Av den internationella 

forskningen som gjorts i olika butiksmiljöer kan kategoriseras i tre olika nivåer, dels på 

en övergripande nivå huruvida butiksatmosfären påverkar kundens val av butik, något 

som började undersökas av Sheth (1967). Andra nivån innehåller de parametrar och 

stimuli i servicelandskapet och atmosfären som väcker känslor och påverkar kunden, 

vilket motsvarar första steget i perceptionsmodellen. Sista nivån som forskningen 

bedrivits på är vilka känslor och upplevelser som påverkar kundens beteende i butiken, 

som innebär andra steget i perceptionsmodellen. Forskningen kring 

perceptionsmodellen har Bargh (1989) forskning visat på att stor del av kundens 

beteende beror på en rad icke-medvetande processer. En anledning till att 

sinnesmarknadsföringen inte fått ett stort genomslag är enligt Nordfält (2007) att det 

saknas svensk forskning som är direkt tillämpbar och testbar i butikens servicelandskap. 

Den forskning som är genomförd når sällan ut till en bredare allmänhet och blir därmed 

inte tillgänglig för flertalet butikschefer. Då det kan innebära stora kostnader för 

butikerna att implementera sinnesmarknadsföring i en större omfattning är butikerna i 

många fall enbart intresserade av de mest tydliga huvudeffekterna som ger garanterat 

resultat oavsett butikens förutsättningar. Att däremot börja experimentera med mindre 

sidoeffekter som kan ge resultat om vissa förutsättningar är uppfyllda hävdar Nordfält 

(2007) inte är lika intressant bland butikerna. Mycket av den forskning som gjorts på 

butiker i andra branscher är sällan direkt applicerbara på de svenska 

livsmedelsbutikerna på grund av att förutsättningarna är olika samt lokala variationer i 

kundströmningarna samt att livsmedel sällan köps med samma anledningar som kläder 

eller skor och även inom branschen behöver den enskilda butikens förutsättningar tas 

med som viktiga faktorer i val av sinnesstrategier. Eftersom de flesta butiker har ett 

liknande tänk blir effekterna inte längre lika tydliga och utmärkande utan butikerna blir 

alla likriktade med en begränsad användning av sinnesmarknadsföring. Detta kan även 

ge en bild hos butikscheferna att sinnesmarknadsföringen inte praktiskt fungerar på det 

sätt som den teoretiskt beskrivs. Vilket i sin tur förstärker den gamla skrönan om de 
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stora skillnaderna mellan teoretiska modeller och hur verkligheten ser ut i praktiken. 

Där rena praktiker allt som oftast är snabba med att förkasta modeller av forskare som 

aldrig varit ute i ”den riktiga verkligheten”.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva butikschefers subjektiva perception av potential för 

sinnesmarknadsföring och analysera det med hjälp utav teoretisk potential för 

sinnesmarknadsföring för att se skillnaderna emellan, samt tillhandahålla 

rekommendationer för hur företag kan skapa sinnesupplevelser. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att klargöra syftet med rapporten delas syftet upp och utgår ifrån tre olika 

forskningsfrågor: 

 

1) Vilken är den teoretiska potentialen för sinnesmarknadsföring? 

2) Vilken är den subjektivt varsebliva potentialen bland butikschefer?  

3) Vilka är skillnaderna mellan den praktiska och teoretiska potentialen? 

 

1.5 Avgränsningar 

För att besvara studiens forskningsfrågor och för att studien ska bli fokuserad och följa 

en tydlig och logisk struktur görs avgränsningar till att enbart innefatta 

livsmedelsbutiker och hur dessa butikschefer använder sig utav de fem mänskliga 

sinnena för att skapa upplevelse i den interiöra butiksmiljön. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 
 

Sinnesmarknadsföring – ”Sinnesmarknadsföring är marknadsföring kopplat till de fem 

mänskliga sinnena, syn, lukt, smak, känsel och hörsel” (Eklund, 2013)  

 

Perception – Perception är ett psykologiskt begrepp för de sinnesintryck som människor 

tar in information ifrån och dessa är syn, lukt, smak, känsel och hörsel (Gustafsson et 

al., 2014).  

 

Upplevelse – Definitionen på en upplevelse inom den vetenskapliga forskningen 

varierar beroende på forskningens utgångspunkt, inom detaljhandeln har Pine och 

Gilmore (1998) definierat upplevelse som en fysisk, känslomässig eller spirituell 

händelse. 
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Butikens interiör – Philsgård (2007) beskriver butikens interiör som den miljön som 

finns inne i butiken. 

 

2 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen lägger fokus på första forskningsfrågan ”Vilken är den 

teoretiska potentialen för sinnesmarknadsföring?” Inom den teoretiska referensramen 

presenteras vilka begrepp och teorier som tillämpats, diskuterar och förklarar 

eventuella motsättningar mellan olika teorier kring sinnesmarknadsföring i butik. 

Nedanför finns en figur som visar varför författarna har valt dessa teorier till studien, 

Figur 2 Teoretisk referensramsmodell, egen figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Teoretisk referensramsmodell, egen figur 

 

2.1 Sinnesmarknadsföring 

Hultén et al. (2011) hävdar att sinnesmarknadsföring är en del av, eller kanske snarare 

en effekt av vad de beskriver som marknadsföring 3.0. Det framgår av figur 2.1 att det 

ur ett historiskt perspektiv har inneburit att marknadsföringen gått från att ursprungligen 

varit helt produktorienterat och där produkterna tryckts ut på marknaden till att det 

under sista halvan av 1900-talet och som intensiverats under de senaste årtiondena allt 

mer övergått till en större kundfokus, relationsmarknadsföring.    

Sinnesmarknadsföring Perceptionsprocessen 

Syn Hörsel Känsel Smak 
 

Doft 

Sinnesmarknadsföring i butikens interiör 

Butikens interiör 

Upplevelser 
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  Figur 2.1 Från mass- och relationsmarknadsföring till sinnesmarknadsföring (Hultén et al., 2011 s.19) 

 

Hultén et al. (2011) påtalar att marknaden nu på 2000-talet står inför en tredje 

omvälvande marknadsföringsvåg som i mångt och mycket förändrar marknadsföringen i 

dess grunder. I samband med att samhället i allt snabbare takt övergår till att bli mer 

globaliserat med en större mångfald inom en rad områden räcker inte längre de gamla 

marknadsföringsmetoderna till för att nå ut till kunderna (Hultén et al., 2011). Där det 

tidigare var möjligt att tillämpa ett enhetligt kundomhändertagande på 

massmarknadsnivå förutsätter kunden numera ett mera personligt kundbemötande. 

Hultén et al. (2011) framhäver här att enda vägen att nå dit är att implementera en ny 

logik som bygger på att via olika sinnesstrategier koppla emotionella värden till sina 

produkter och tjänster som kunderna kan uppfatta med sina olika sinnen. Detta är vad 

författarna betecknar som Sinnesmarknadsföring. Även Nordfält (2007) påtalar att 

sinnena är en viktig del av marknadsföringen för att skapa en känsla hos kunden som 

möjliggör att det går att nå kunderna på ett mer personligt och djupare plan än vad den 

traditionella massmarknadsföringen haft möjlighet till. Nordfält (2007) framhäver på 

samma sätt som Hultén et al. (2011) att sinnesmarknadsföringen har fått allt större 

uppmärksamhet under senare år och har kommit för att stanna då allt fler köpslut tas i 

butiken och det blir därför mer viktigt att kunna motivera kunden till köp med hjälp av 

upplevelser. Sinnesmarknadsföring kan således definieras som: ”Sinnesmarknadsföring 

är marknadsföring kopplat till de fem mänskliga sinnena, syn, lukt, smak, känsel och 

hörsel” (Eklund, 2013). Både Hultén et al. (2011) och Eklund (2013) påstår att kunder i 

allt större utsträckning söker upplevelser snarare än enbart produkter vilket medför att 

om butiken riktar marknadsföringen mot kundens sinnen leder det till att öka 
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möjligheterna att påverka varje enskild kund på ett personligare sätt på grund av deras 

olika personligheter och tidigare upplevelser.  

 

Hultén et al. (2008) hävdar att sinnesmarknadsföringen kan och bör ersätta tidigare 

marknadsföringsmetoder helt medan Eklund (2013) påpekar att även om 

sinnesmarknadsföringen blir allt viktigare i butikernas profilering ska den snarare ses 

som ett komplement och ett sätt att förstärka och tydliggöra övriga 

marknadsföringsmetoder. Tidigare forskning inom området har i huvudsak utgått från 

de bakomliggande faktorerna i hur sinnena är konstruerade och fungerar när kunden 

utsätts för olika sinnesintryck. Under 2000-talet har även alltmer forskning börjat göras 

om hur våra sinnen kan stimuleras på olika sätt inom butiksmiljöer och utifrån vad 

kunderna kan tänkas vilja uppleva i olika situationer i en butiksmiljö. 

För att butiker ska kunna organisera, men framför allt strukturera sin 

sinnesmarknadsföring presenterar Hultén et al. (2011) en övergripande modell för att 

implementera sinnena i marknadsföringen.   Modellen utgår från butikens identitet och 

värderingar som lyfts fram och 

förstärks genom sensoriella 

strategier och där slutmålet är 

att åstadkomma en 

multisensorisk 

varumärkesupplevelse. 

Centrala begrepp är enligt 

Hultén et al. (2011) sensorer 

och sensationer som är en del 

av tillvägagångssättet och 

vägen fram till en 

multisensorisk upplevelse.            Figur 2.1 Sinnesmarknadsföring som modell (Hultén et al., 2011 s 176) 

Sensorerna är hjälpmedlet för att skapa eller ta emot stimuli medan sensationer ska ses 

som hur hjälpmedlen, sensorerna används för hur butiken medvetet eller omedvetet 

utmärker sig. Hultén et al. (2011) påtalar här att sensationerna är det helt avgörande för 

hur butiken uppfattas och om sensationerna uteblir faller därmed hela 

sinnesmarknadsföringen.  
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2.2 Perceptionsprocessen 
Gustafsson et al. (2014) förklarar perceptionsprocessen som hur människan med hjälp 

utav sina sinnen bearbetar och tar till sig olika informationskällor som sedan utvärderas 

utefter tidigare erfarenheter. Gustafsson et al. (2014) hävdar att processen oftast sker 

undermedvetet och med en hastighet som gör att inga aktiva handlingar hinner påverka 

processen. Perceptionen fungerar lika väl i mycket enkla situationer med enstaka stimuli 

till komplexa situationer där hjärnan utsetts för fler intryck än vad som kan hanteras.     

  

 

 

 

 

 

  

 

Figur 2.2 Perceptionsprocessen, egen figur 

Som framgår enligt Figur 2.2 perceptionsprocessen fungerar perceptionsprocessen 

genom att människan medvetet eller omedvetet reagerar på stimuli som kan vara en 

doft, smak, ljud, lukt eller känselrelaterat som retar kundens sinnen. Nordfält (2007) 

skriver att en kund som befinner sig i en butiksmiljö vanligtvis utsätts för mer stimuli än 

vad hjärnan klarar av att hantera. Resultatet blir i dessa fall att det först sker en 

omedveten selektering utan att kunden reflekterar över den. Nordfält (2007) hävdar i sin 

forskning att den här processen följer vissa förutbestämda mönster som kan påverkas av 

den som använder sig av stimuli utan att mottagaren blir medveten om förfarandet. 

Processen kan ske i tre olika steg där den förmedvetna selekteringen innebär att kundens 

agerande till stor del bygger på tidigare erfarenheter och minnen. När kunden 

exempelvis köper bröd sker en selektering som leder till att erfarenheten leder till att det 

även behövs smör och eventuellt ett pålägg till brödet, eftersom minnet påminner om att 

det blir godare att äta. Samtidigt är det en självklarhet för kunden och inget som aktivt 

behöver reflekteras över. Ur butikens perspektiv innebär detta att placeringen av 

tillbehörsprodukter kan vara av stor betydelse och bör vara nära för att inspirera kunden 

till spontanköp. I den målberoende selekteringen hävdar Nordfält (2007) att den är 

beroende av situationen kunden avser att använda produkten i, vilket kan avvika från 

vad kunden normalt anser vara bästa valet. Nordfält (2007) framhäver exemplet med att 

merparten av kunderna föredrar chips framför popcorn men samtidigt väljer majoriteten 
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av desamma popcorn när de går på bio. Vad kunden spontant associerar en specifik vara 

till kan ha många orsaker och styrs både av varumärkesreklamen men även av 

placeringen i butiken som rätt placerad med de rätta tillbehören omedvetet kan öka 

kundens motivation till spontana inköp. Även Dahlén (2003) påtalar fördelarna med att 

kunna förknippa en produkt med olika situationer för att kunna överglänsa de 

konkurrerande märkena när produkterna är placerade efter traditionella 

produktkategorier. I den eftermedvetna selekteringen framhäver både Nordfält (2007) 

och Dahlén (2003) vikten av priming där kunden ska associera en produktkategori med 

ett specifikt varumärke.  

 

I steg tre finns känslan och upplevelsen av stimuli och sker en tolkning utifrån kundens 

tidigare erfarenheter, minnen, upplevelser av liknande situationer och utgången av 

dessa. Upplevelsen hos kunden beror här till största delen enligt Schmidt och Ås Fritz 

(2011) på vad kunden förknippar det med utifrån sin personliga referensram, vilket kan 

uttrycka sig i allt från lyx och överflöd till att bli underhållen och ingå i olika sociala 

sammanhang. Tolkningsprocessen som sker i hjärnan försöker att paketera upplevelsen 

till att stämma överens med en lagrad upplevelse som antingen kan vara en förväntning, 

ett behov eller tidigare upplevelse för att snabbt kunna bedöma om det kan vara en fara 

eller en situation som behöver hanteras snabbt. Kundens tolkning av en upplevelse kan 

vara en komplex process som inte alltid resulterar i samma respons. Nordfält (2007) 

hävdar att miljön och den unika platsen spelar stor roll på ett undermedvetet plan 

eftersom processen sällan sker medvetet utan är ett samlat intryck dels från tidigare 

erfarenheter men även huruvida mottaglig kunden är vid det specifika tillfället. Detta 

medför att butikens interiör kan spela stor betydelse huruvida upplevelserna tolkas. 

Stora öppna ytor hävdar Underhill (2009) kan påverka kunden till att lättare vilja stanna 

upp i butiken då risken för att komma för nära andra kunder minskar. Gustafsson et al. 

(2014) tar här i sammanhanget också upp kognition som en intellektuell förmåga att 

tolka och förstå sin omvärld och därifrån fatta snabba och korrekta beslut som kan vara 

aktuellt i steg tre.  

 

2.2.1 Synsinnet 

”Så fort vi ska jämföra något med något annat, som vi ständigt gör, tar vi vår tillflykt 

till synen för att fånga handlingen eller stämningen” (Hultén et al., 2011, s 60). 
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Hultén et al. (2011) framhåller synen som det vårt skarpaste och viktigaste sinne när det 

gäller att fatta vardagliga beslut där det i närmare 80 % av fallen styrs av synen. Även i 

större beslut som kan förändra hela våra liv såsom val av livspartner eller att köpa huset 

som vi nyss förälskade oss i, styrs till största delen av just synen. I undersökningar har 

det visat sig att synen klassas som vårt viktigaste och mest användbara sinne 

(Lindström, 2005). Hultén et al. (2011) förklarar att kunden med hjälp av synen 

uppmärksammar färger, ljus, storlek samt form. Bergström (2004) skriver att visuell 

kommunikation och användandet av bilder för att förstärka ett budskap eller berättelse 

aldrig ska överskattas, under förutsättning att det används i media för att trovärdigt och 

långsiktigt bygga upp en produkt eller ett varumärke. Eftersom stor del av 

marknadsföringen historiskt sätt fram tills idag baserats på olika synintryck blir 

konsekvensen att kunden idag blir överröstad med alla tillgängliga synintryck vilket 

medför att synen idag ur ett marknadsföringsperspektiv är svårt att enbart använda för 

att kunna sticka ut från mängden (Lindström, 2005). Den stora användningen medför att 

många människor rent instinktivt har stor tilltro till synen, ser en produkt bra ut är den 

troligtvis också bra. Hultén et al. (2011) hävdar att inom dagligvaruhandeln kan hela 

köpbeslutet fattas enbart av vad kunden faktiskt ser. Andelen inom livsmedelsbranschen 

har aldrig undersökts i detalj men det går att konstatera att vid köp av exempelvis kött 

och fisk väljs rätt bit ut till största delen av just synen. Synen fungerar även på ett sådant 

sätt att förväntas något se ut på ett visst sätt är det svårare att upptäcka och komma ihåg 

hur det faktiskt såg ut (Hultén et al., 2011). Detta medför att synen fungerar bäst i att 

upptäcka och registrera förändringar eller skillnader mellan olika ting. Inom 

livsmedelsbutiker hävdar Nordfält (2007) att det ironiskt nog innebär att varor som bytt 

plats eller design blir enklare att registrera för kunderna än att de skulle ligga kvar på 

samma plats som tidigare. När det gäller basvaror består Hultén et al. (2011) att synen 

spelar en avgörande roll om varan känns igen, det vill säga om varan har en tillräcklig 

tydlig visuell igenkännbarhet, vilket i förlängningen medför om den köps igen eller inte 

av kunden. Traditionellt sett har produkterna varit identiska och av samma varumärken i 

merparten av livsmedelsbutikerna men det har skett en stor förändring i samband med 

ökad andel egna varor och produkter som endast har lanserats av den egna kedjan. 

Hultén et al. (2011) beskriver den visuella igenkännbarheten som den ”genetiska koden” 

både på specifika produktgrupper som hela butiker eller varumärken och som ligger till 

grund för att förmedla en enhetlig synlig eller visuell identitet till kunderna. Färger kan 

göra att kunden blir påminda och relaterar till tidigare minnen och upplevelser och 
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stimulera desamma. Röd färg ger mest uppmärksamhet i logotyper och beroende på 

aktuell situation och kulturellt sammanhang kan den röda färgen även ses som 

provokativ, eldig eller stå för en vänsterrörelse eller socialdemokraterna (Hultén et al. 

2011). Ljus och dess användning skapar uppmärksamhet och kan belysa eller dölja 

föremål på ett effektivt sätt. Enligt Nordfält (2007) uppskattar de flesta människor ”ljusa 

och fräscha” utrymmen framför mörka och dåligt upplysta som även upplevs som mer 

välkomnande och inbjudande.  

  

2.2.2 Hörselsinnet 

 

Till skillnad från synen, som kan stängas av genom att vi tittar bort eller blunda, är 

hörseln konstant aktiverad och vi kan inte sluta lyssna på ljud eller musik vi inte tycker 

om. Merparten av den vardagliga kommunikationen sker därmed med hjälp av ljud och 

hörseln (Hultén et al., 2011). Alla människor har också enligt Hultén et al. (2011) en 

medfödd talang till att lyssna på ljud, däremot utvecklas efterhand en förmåga att skilja 

på intressanta och nya ljud från de övriga. Denna egenskap brukar beskrivas som 

skillnaden mellan att höra, att ta in ljudet men inte aktivt reflektera över det, och att 

lyssna, där vi aktivt tar till oss av ljudet och tolkar dess betydelse (Hultén et al., 2011). I 

butiksmiljöer är det typer av ljud samt deras ljudvolym som främst registreras av 

kunden. Även när vi inte aktivt kommunicerar med varandra finns en rad medvetna eller 

omedvetna ljud i vår omgivning, där vi exempelvis kan höra att det blåser i träden eller 

att bussen kör förbi. Alla de här situationerna hävdar Krishna (2010) påverkas oss samt 

vår sinnesstämning. Trots detta påpekar Hultén et al. (2011) att ljud oftast underskattas i 

marknadsföringen. Ett företag som dock tidigt förstod vikten av användandet av musik 

och ljud i bakgrunden för att påverka sina anställda positivt var Muzak, som dessutom 

var snabba på att ta patent på sin metod (Hultén et al., 2011).  Numera används också 

muzak, som metoden sedermera kom att kallas i stor utsträckning, även i butiker. 

Effekten blir enligt Hultén et al. (2011) att människor påverkas och vill stanna kvar 

längre i butiken vid långsam musik medan snabbare musik istället gör kunderna mer 

alerta och upphetsade. I en butik rekommenderar författarna att musiken förutom att 

vara i rätt tempo även justeras i en volym som upplevs behaglig och passar platsen samt 

att den inte hörs på icke önskvärda platser, då det istället får motsatt effekt och upplevs 

störande oljud. Enligt Gustafsson et al. (2014) kan det istället för att spela en musik på 

samma volym i hela butiken vara bättre att anpassa det till platsen i butiken. Exempelvis 

en snabbare musik i entrén för att pigga upp kunden och få dem alerta och sen väl inne i 
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butiken saktas tempot långsamt ner. I reklamsammanhang är det enligt Nordfält (2007) 

att använda sig av jinglar och speciella röster i den generella marknadsföringen för att 

förstärka varumärket eller enskilda produktkategorier. Kännetecken för dessa ljud är här 

att de ska vara unika, lätta att komma ihåg och anpassningsbara (Hultén et al., 2011). 

Gustafsson et al. (2014) påstår här också att kända röster kan ge en extra dimension i 

sinnesupplevelsen då kunden även har möjlighet att relatera till personen. Ljud kan i en 

butik också användas för att hjälpa och guida kunderna i olika situationer. Även 

akustiken i butikerna kan påverka den totala upplevelsen i stor utsträckning antingen i 

en positiv eller negativ riktning till exempel om kunden anser den störande. Vikten av 

ljud kan som togs upp i inledningen aldrig underskattas, Hultén et al. (2011) beskriver 

detta i exemplet med att det tog hela 18 månader att utveckla de inledande fyra 

sekunderna på ljudmelodin till Windows Vista. Användningsområdena för att använda 

ljud i marknadsföringen ser varken Hultén et al. (2011) eller Nordfält (2007) några 

direkta begränsningar i utan de kan enligt författarna både användas på egen hand för att 

informera, guida samt upplysa kunder samt förstärka redan befintliga budskap 

förmedlade via annan media.     

 

2.2.3 Känselsinnet 

Genom att fysiskt kunna beröra en sak eller en tillgänglig vara, skapas en känsla för 

produkten, som inte är möjlig att tillgodose oss med något av de övriga sinnena (Hultén 

et al. 2011). Nordfält (2007) hävdar att känseln ger kunden en uppfattning om ett 

föremåls släthet, mjukhet samt temperatur. Gustafsson et al (2014) förklarar att 

känselsinnet eller det haptiska sinnet består av två delar, det taktila som är det vi känner 

vid beröring av föremål medan det kinestetiska sinnet handlar om att förflytta föremål 

och deras position och rörelse, exempelvis information om ett föremåls vikt genom att 

lyfta det. Känseln och möjligheten att vidröra en produkt förstärker ofta de andra 

sinnesintrycken när dessa kombineras, vilket medför att det anses fördelaktigt att ge 

kunden möjlighet att känna på varorna innan köpet (Hultén et al. 2011). I många fall 

kan känsel vara av yttersta vikt för kunden att jämföra olika produkter. En teori som 

bekräftas av Systembolaget (2015) som såg förändringar i köpbeteendet hos sina kunder 

i samband med att de gick över från manuell till självbetjäning i sina butiker. 

Känselsinnet ger oss en uppfattning om vikt och om något är kallt eller varmt samt dess 

form och fasthet vilket ger kunden en mer flerdimensionell bild av varan (Hultén et al. 

2011). Ju mer kunden har möjlighet att använda känseln ju snabbare har kunden 

möjlighet att bygga upp ett formsinne i minnet som senare hjälper till att avgöra känslan 
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eller kvaliteten av en vara. Detta medför enligt Hultén et al. (2011) att kunden därefter 

direkt kan koppla ihop en viss butik med en form eller kvalitet med en produkt. 

Resultatet kan då bli att ICA för kunden är samma sak som bra kvalitet på kött och fisk, 

vilket också kan vara exakt vad butiken strävar efter att uppnå. Kunden upplever här att 

de själva har bildat sig den här uppfattningen baserat på fakta, oavsett om de medvetet 

eller omedvetet har blivit påverkade på vägen vilket för kunden upplevs som mer 

trovärdigt än att kunden skulle blivit matad med budskapet via exempelvis en tv-reklam.     

 

2.2.4 Smaksinnet 

Med människans 10 000 smaklökar som särskiljer de fem grundsmakerna sött, salt, surt, 

beskt och umami, är en produkts smak av stor betydelse för att dels avgöra om den 

tilltalar individen samt för att avgöra varans färskhet. Inom nischade charkuteributiker 

är det enligt Hultén et al. (2011) vanligt att provsmaka produkterna innan köp vilket de 

större kedjorna tagit till sig genom provkök inne i butikerna för att ge en bild av hur 

deras produkter smakar. Smakupplevelserna i livsmedelsbutikerna är ofta begränsade 

till dessa provkök vilket sällan ger en rättvis bild av hela sortimentet eller förmedlar 

något om butiken utan anser bara öka försäljningen av en viss enskild vara, vilket 

kunden också genomskådar. Nordfält (2007) nämner att stormarknadernas provkök är 

utplacerade på tider då kunderna är som mest hungriga och mottagliga för smakprover 

vilket både kan genera ökad försäljning av den enskilda varan men även mer generellt 

eftersom kunden får ett energitillskott att gå länge i butiken. Hultén et al. (2011) påstår 

också att marknadsföring via smaken är kraftigt underutvecklat generellt i 

livsmedelsbutiker men med stora förutsättningar att utvecklas då en betydande del av 

alla köpbeslut sker i butiken. Gustafsson et al. (2014) är inne på en liknande linje och 

påtalar att en orsak kan vara att smaksinnet ofta är underutvecklat även hos kunderna 

som föredrar att använda synsinnet än smaksinnet i beskrivningen av matvaror. 

Gustafsson et al. (2014) lyfter här fram stora delar av fruktavdelningen som oftare 

beskrivs innehålla gröna och röda äpplen snarare än syrliga och mjälla. Kunder har 

sällan vetskapen om vilken av världens cirka 400 apelsinsorter som de köper eller 

vilken de smakmässigt föredrar. Däremot hävdar Gustafsson et al. (2014) att merparten 

av kunderna har desto större vetskap om priset än smaken, vilket de hävdar avspegla var 

exempelvis vinbranschen befann sig under 1970-talet. Gustafsson et al. (2014) nämner 

att smakupplevelsen i stor utsträckning beror på hur smakerna presenteras vilket visats i 

experiment som utförts på kunder som trodde sig smaka på extra saltat respektive 

osaltat smör och där en klar majoritet upplevde det osaltade som mindre smakrikt trots 
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att det i själva verket var samma produkt. Gustafsson et al. (2014) påpekar att det är 

fördel om kunden har möjlighet att smaka innan köpet eftersom en smakupplevelse kan 

vara svår att förmedla med de övriga sinnena. Den här svårigheten med att förmedla en 

smak utan att smaka förklarar Gustafsson et al. (2014) med att kunden har svårt med att 

reflektera över ting som saknar en given beskrivning. Få kunder skulle exempelvis utan 

tvekan kunna beskriva smaken av vanilj enbart med ord. Gustafsson et al. (2014) hävdar 

här att vägen till att utveckla smaksinnet i butikerna är att förmedla förmågan att kunna 

beskriva smakerna bättre med ord till kunderna med exempelvis smakklockor eller olika 

rangordningsskalor. Hultén et al. (2011) hävdar också att det finns en koppling mellan 

smak och luktsinnet där dessa samarbetar och således upplevs en väldoftande vara också 

smaka bättre och vice versa.     

 

2.2.5 Luktsinnet 

Trots att det mänskliga luktsinnet är underlägset många djurs kan människan enligt 

Hulten et al. (2011) registrera över 10 000 olika dofter på avstånd som på samma sätt 

som övriga sinnen kan dofter påverka vår sinnesstämning. Gustafsson et al. (2014) 

påpekar att luktsinnet har få kopplingar med människans språkcentra vilket medför att 

det i många fall är svårt att sätta ord på en doft om det inte sen tidigare finns en 

upplevelse eller referens, vilket medför att dofter ofta beskrivs med liknelser. Hultén et 

al. (2011) påpekar att doften i många fall är starkare än övriga sinnen då en doft kan få 

en kund att återuppliva avlägsna emotionella minnen från exempelvis barndomen. Detta 

har också länge varit känt inom exempelvis parfymindustrin där det inte enbart ska lukta 

gott utan även förmedla en känsla och en upplevelse, där AXE Temptation tagit det ett 

steg längre genom sin chokladdoft som sägs vara extra attraherande på kvinnor 

(Gustafsson et al., 2014). Experiment som utförts i livsmedelsbutiker visar på att i de 

fall en eller flera fruktdofter förstärkts har också försäljningen av de samma ökat 

(Hultén et al., 2011). I bedömningen av varor som säljs färska och öppet tillgängliga är 

lukten viktigare än synen för kunden. I andra fall där varorna på något sätt avger en doft 

används sinnet i lika stor utsträckning som synen i bedömningen av varans kvalité 

(Hultén et al., 2011). I praktiken kombineras syn och doftintryck enligt Nordfält (2007) 

genom att placera exempelvis bröd, frukt och grönt synligt direkt när kunden träder in i 

butiken för att sända en signal om att det är dags att börja handla. Nordfält (2007) 

påtalar också att svaga dofter kan påverka oss starkare då de i större utsträckning 

påverkar oss omedvetet. Hultén et al. (2011) hävdar att ICA ofta placerar bakugnar i 

butikerna inte dels för att baka utan för att skapa en bättre atmosfär för kunderna genom 
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en gemytlig doft av nybakat bröd i butikerna som kunderna kan associera till. En trend 

är att butikerna har ett eget kafé i anslutning till butiken vilket kan ge en behaglig 

kaffedoft som signalerar avkoppling och en social närvaro. Användningsområdena i 

butiker påtalar Nordfält (2007) är att antingen förstärka redan befintliga dofter för att 

öka deras intensitet eller att använda nya dofter för att förstärka en känsla eller tillstånd. 

Gustafsson et al. (2014) påstår att användningen av dofter inom butiker oftast är kraftigt 

undervärderade, i synnerhet matbutiker då dessa har en rad varor som naturligt doftar 

och därmed skulle vinna på att ha en tydligare och mer utmärkande doft när kunderna 

går förbi. Nordfält (2007) påpekar att detta med fördel skulle kunna användas 

exempelvis för frukt som normalt inte doftar i någon större utsträckning när de säljs 

utanför den normala säsongen. Detta skulle enligt Hultén et al. (2011) medföra att 

kunden uppfattade en större produktlikhet och intensitet på produkten oavsett när på året 

de är till försäljning.    

 

2.3 Upplevelse 

Gay och Pyke (2002) hävdar att upplevelseekonomin under 2000-talet har vuxit sig allt 

starkare och slagit igenom på bred front, där kunden numera förväntar sig upplevelser 

inte bara inom den klassiska upplevelseindustrin utan även i den dagliga shoppingen 

och i sin matbutik. Definitionen på en upplevelse inom den vetenskapliga forskningen 

varierar beroende på forskningens utgångspunkt, inom detaljhandeln har Pine och 

Gilmore (1998) definierat upplevelse som en fysisk, känslomässig eller spirituell 

händelse. Hultén et al. (2011) hävdar att en upplevelse uppstår när människans sinnen 

stimuleras och att butikerna vill involvera kunden på ett djupare plan och att framkalla 

långvariga minnen som är relaterade till kundens tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Pine och Gilmore (1998) påpekar att butiker som skapar den här typen av upplevelser 

har stora möjligheter att öka försäljningen (Pine och Gilmore 1998). Mossberg (2003) 

hävdar å sin sida att tyngdpunkten ligger på att butiker måste differentiera sig vilket kan 

göras genom att skapa kundupplevelser. Mossberg (2003) påpekar att hur upplevelsen 

uppfattas beror till stor del på hur engagerad och delaktig kunden är. Schmidt Thurow 

och Ås Fritz (2011) är inne på samma linje och skriver också att det är viktigt att 

överträffa kundens förväntningar inte bara i mervärden utan även i upplevelser som 

berör kunden, exempelvis genom att komponera färdiga matkassar till kunden med 

oväntade inslag och kombinationer. Clement (2007) hävdar att samhällstrenden går 

alltmer från att kunder handlar för att de behöver till att handla för att de uppskattar det 
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och får en positiv upplevelse utav det. Starbucks, en av världens största kafékedja, 

använder sig mycket utav upplevelser genom att erbjuda en hemtrevlig miljö med gul-

grön interiör och avslappnad atmosfär och musik (Hawkins et al. 2007). Starbucks vill 

genom dessa strategiska aspekter att kunder ska känna att detta ska vara platsen där de 

kan befinna sig när de är utanför hemmet eller arbetet (Hultén et al. 2011).  

 

När butiker använder sig utav multisensorisk varumärkesupplevelse leder det till att 

relationerna mellan kunden och butiken förstärks och blir mer långlivade (Hultén et al., 

2011). Butikerna använder sig utav sinnesstrategier för att skapa en upplevelse för 

kunden. När en multisensorisk varumärkesupplevelse uppnåtts genom flera sinnen blir 

upplevelsen mer personlig (Hultén et al., 2011). Mossberg (2003) hävdar att 

konkurrenskraftiga butiker erbjuder kunderna berikande upplevelser genom att skapa 

individualiserade och skräddarsydda kundupplevelser för att lättare differentiera sig på 

marknaden. Mossberg (2003) påtalar att butiker skall sikta på att överträffa kundens 

förväntningar genom att skapa fler dimensioner i en upplevelse som leder till ett ökat 

engagemang hos kunden. Nordfält (2007) och Hultén et al. (2011) påtalar att den totala 

upplevelsen i en butik aktivera de olika sinnena i olika omfattning och i en viss 

turordning. Exempelvis är synen vanligtvis det första sinnet som aktiveras då kunden 

ser en vara och genom att ta upp den i handen aktiveras känseln. Kanske luktar kunden 

på varan för att få en uppfattning om färskheten eller behöver produkten smakas på 

innan ett köp kan bli aktuellt. Oavsett gångordningen är detta någon butik bör ta i 

beaktning och anpassa sin marknadsföring till. Enligt Lindström (2005) skapas fler eller 

starkare upplevelser om fler sinnen kan aktiveras samtidigt. Dessutom skapas mer 

bestående minnen av upplevelsen samtidigt som det enligt undersökningen även finns 

stöd för att produkten blir ihågkommen som fördelaktig och med en högre kvalitet än 

om inga sinnen skulle varit medvetet aktiverade. Detta kan i sin tur skapa en positivare 

bild av butiken vilket ökar chansen att kunden återkommer. Gustafsson et al. (2014) 

påpekar att en upplevelse även kan skapas med enbart ord, genom att beskriva de olika 

sinnena som finns laddade i en produkt. Exempelvis frukter upp som bra exempel där 

beskrivningar om, form, färg, storlek, textur, vätska, smakaromer och doft effektivt 

särskiljer en frukt från en annan och samtidigt öppnar upp en helt ny upplevelsevärld för 

kunden. Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) är det också viktigt att upplevelsen är 

rätt placerad i sitt sammanhang, exempelvis kan en kö vara rätt för att få de första 

eftertraktade nybakade bullarna en lördagsmorgon från det lokala konditoriet och i sig 
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skapa en känsla och upplevelse av exklusivitet medan samma kö en fredagseftermiddag 

i den stora matbutiken tillsammans hungriga barn får direkt motsatt effekt.  

 

2.4 Butikens interiör 

Philsgård (2007) beskriver butikens interiör som den miljön som finns inne i butiken. 

När kunden går in i butiken bildar de sig snabbt sin första uppfattning som sedan ligger 

till grund för kundens fortsatta uppfattning och i förlängningen relation till butiken. För 

att kunden ska känna trygghet och vilja vara kvar i butiken är förutom att de får ett bra 

första intryck även viktigt att butiken tar hänsyn till de faktorerna butikens layout, 

belysning, färg samt skyltar (Nordfält, 2007). 

 

I butikens layout är det viktigt att ta hänsyn till sortiment, inredning och belysning och 

där det bör finnas en tydlig samverkan mellan dessa aspekter ur ett kundperspektiv 

(Pihlsgård, 2007). För att skapa en naturlig och enkel rörlighet i butiken påpekar 

Philsgård (2007) att det anses fördelaktigt att skapa en strategisk gångslinga i butikens 

layout där kunden kommer i kontakt med hela butiken och sortimentet vilket kan öka 

försäljningen. Forskning visar här på att det är mest fördelaktigt om kunden gör ett 

vänstervarv i butiken fram till kassorna för en maximerad exponering för sortimentet. 

Anledningen är enligt Nordfält (2007) att eftersom merparten av kunderna är 

högerhänta medför vänstervarvet och ”högertrafik” att exponeringen blir större på 

högersidan och att kunden också mer naturligt använder sig av denna hand.  

 

Att använda sig utav belysning är bland de viktigaste faktorerna i butiken, detta för att 

det synliggör varor. I livsmedelsbutiker använder det sig utav punktbelysning för att 

synliggöra vissa varor såsom frukt, grönsaker, bakelser samt kött (Ekberg och 

Lohmander, 2004). Detta sker genom spotbelysning ovanför varorna som leder till att 

butiken punkt belyser visa områden de vill synliggöra lite extra för kunden (Ekberg och 

Lohmander, 2004). Även Mossberg (2003) påtalar att belysning är väldigt viktig i 

butiker inte bara punktbelysningen utan även att utnyttja kontraster mellan ljus och 

mörker och att använda svag belysning för att skapa en behaglig och avslappnade miljö. 

Med belysningen kan även som i fallet med LIDL kommunicera ett lågt pris genom att 

bara använda ett till synes ”billigt” allmänbelysning. Kött kan vara upplyst med rött ljus 

som ger ett behagligare ljus och framhäver produkterna. Fisk däremot oftare med kallt 

ljus. Principen är här att kalla färger upplevs bättre i kallt ljus och vice versa. 
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Nordfält (2007) hävdar att färg är en viktig faktor i butiken då den påverkar kunden i 

butiksmiljön. Genom olika färgval påverkas pulsen och rörelsemönstret hos kunden som 

bidrar till att de lägger märke till vissa varor och skyltar mer än andra i butiken. Vilka 

färger och design kunden föredrar beror till stor del på den personliga smaken, vilket 

gör det svårt att hitta ett koncept som tillfredsställer hela målgruppen. Butiken bör 

istället hitta ett koncept som förstärker butikens kärnvärden och förmedlar en känsla 

som kunden förstår och kan ta till sig snarare än att tillfredsställa kundens personliga 

smak (Grönroos, 2014). Varma färger har visat sig leda mer till uppmärksamhet och att 

ögat attraheras mer utav det, däremot uppskattas kalla färger mer utav kunderna när det 

gäller exempelvis sortiment (Nordfält, 2007). Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 

(2008) påpekar också fördelarna med de varma färgerna som både kan användas för att 

locka in kunder till butiken och användas som bakgrundsfärg för att kunden ska uppfatta 

varorna som prisvärda däremot förespråkar de kalla färger som mest fördelaktiga när 

beslutsprocessen hos kunden är lång, exempelvis vid köp av dyra och exklusiva varor. 

Yildirima et al. (2007) hävdar dock att deras forskning kunnat bevisa att varma färger 

inte är lika effektfullt för att uppmärksamma kunden utan istället bör butikerna använda 

sig utav kalla färger såsom violetta och blåa toner i butiksmiljön eftersom de väcker mer 

känslor hos kunden än att använda sig utav varma färger. Forskningen visade sig att 

violetta och blåa toner påverkade kundens känslor och attityd positivt, och detta i sin tid 

ledde till ökad försäljning i butiken (Yildirima et al., 2007). 

 

Nordfält (2007) hävdar att ett av de bästa sätten att kommunicera med kunden är genom 

skyltar. För en optimal uppmärksamhet från kunderna är det viktigt att butiken tar 

hänsyn till hur skyltarna ser ut, allt ifrån färger och former.  Nordfält (2007) skriver att 

det bör tas hänsyn till att förmedla ett säljande budskap genom att ha 

varugruppsbenämning, produktnamn, förpackningsstorlek samt pris för att få bästa 

resultat. Genom att skylten här förmedlar ett budskap som är detaljerat som möjligt 

leder det oftast till ett intresse för kunden, som i sin tur kan leda till ett köp.   

 

För att nå en framgångsrik butiksinteriör kan butiken sträva efter att skapa en 

kundupplevelse. Nordfält (2007) hävdar att butikspersonalen har lättare att integrera 

med kunden genom att väcka positiva känslor där kunden känner glädje och en 

spänning i butiken. Gilbert (2003) skriver att interiören kan påverka kundens 
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köpbeteende och perception, för sortimentet och butiken. Det är viktigt att kunden 

känner sig bekväm i butiksmiljön, vilket leder till att kunden väljer att stanna kvar 

längre i butiken (Kim och Kim, 2009).  Gilbert (2003) påtalar att en återkommande 

kund oftast är en nöjd kund, vilket i stor utsträckning beror på hur stor kundhänsyn som 

tagits till butikens interiör.   

 

Exteriören kan förmedla olika sinnesuttryck beroende på lokalens yttre utseende och 

placering. Ex kan en hög resp. låg byggnad och dess entré ge helt olika upplevelser av 

butiken. En av de viktigaste delarna i interiören är hur kunderna rör sig i butiken, där 

Hultén et al. (2011) förespråkar ett kundvarv vilket också styrks av Nordfält (2007) som 

påtalar att ett vänstervarv är att föredra då högerhänta personer kommer i kontakt med 

fler varor på yttersidan av varvet samt att ett gammalt knep som bland annat sägs 

användas ofta av ICA är att placera mjölken långt bort från entrén för att få in kunderna 

i hela butiken. Dagens Handel utförde en undersökning 2006 som visade att en 

betydande del av butikscheferna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om hur 

servicelandskapet med belysning, inredning och färger kan utvecklas på ett optimalt 

sätt, samtidigt som de ansåg att det var en mycket viktig faktor för försäljning och 

allmän trivsel. (Hultén et al., 2011 s 76).    

 

 

3 Metodiken 

I kapitlet redogörs för vilka val som varit aktuella gällande metod och tillvägagångssätt 

och vilka som slutligen valt ut. Författarna har först gjort en djupare teorisökning kring 

ämnet sinnesmarknadsföring och sedan valt att utföra en kvalitativ metod för att kunna 

få svar på forskningsfrågorna. Den kvalitativa metoden består utav fyra intervjuer med 

butikschefer för att kunna dra en slutsats hur butikschefer tillämpar 

sinnesmarknadsföring i butikens interiörer och hur det särskiljer utifrån de teoretiska 

möjligheter som tidigare studerats. Under rubriken 3.1 arbetsgång finns det en figur 

som ger ett övergripande tillvägagångssätt med denna studie.     
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3.1 Arbetsgång 

Här nedanför illustrerar en modell på författarnas arbetsgång, på hur de har gått tillväga 

med studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Arbetsgångsmodell, egen figur 

 

3.2 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Hartman (1998) finns det inom den vetenskapliga forskningen två huvudsakliga 

och klart dominerande teorier, det hermeneutiska och det positivistiska synsättet. 

Hermeneutiken å sin sida strävar efter en förståelse för hur en företeelse uppfattas och 

hur den tolkas snarare än hur den i själva verket är. Synsättet bygger i stor utsträckning 

på att varje människa ser och uppfattar situationer på olika sätt utifrån sina egna 

förutsättningar, vilket medför att världen enligt det här synsättet inte går att mäta utan 

varje situation beror på sina unika omständigheter. Istället för att mäta behöver 

forskaren observera och tolka situationen och därigenom skapa en förståelse för 

människors olika beteenden. Positivismen å andra sidan utgår från att världen är fullt 

mätbar och består av teorier som antingen kan antas eller förkastas genom mätning, 

observationer eller experiment. Positivistiska synsättet kännetecknas snarare av att 

beskriva än att tolka situationer.  Båda synsätten kan enligt Hartman (1998) ses som 

varandras motpoler samtidigt vara svåra att skilja åt då de utvecklats men framför allt 

använts på olika sätt inom den humanistiska och naturvetenskapliga forskningen.       

 

Författarna har med ovanstående bakgrund i huvudsak antagit ett hermeneutiska 

vetenskapligt synsätt genom att vårt syfte med studien snarare är att beskriva ett mätbart 

och faktiskt tillstånd i livsmedelsbutiker med hjälp utav tidigare forskning och litteratur 

Teorisökning för djupare 

förståelse inom ämnet 

Tog kontakt med 
butikschefer för att boka 

möten 

Utformat syfte och 

forskningsfrågor 

Utformade 

intervjumallen utifrån 

teorin 

Intervjuerna med 

butikschefer 

genomfördes 

Intervjumallen skickades 
till handledaren för 

granskning 

Sammanställde 

intervjuerna 

Kommit fram till en 

slutsats 

Analysering av 

resultatet/empirin 



  
 

22 

samt kvalitativa metoder som intervjuer, snarare än att tolka mer subjektiva 

uppfattningar hos olika människor.       

 

3.3 Forskningsansats 

De två huvudsakliga forskningsansatser som idag använts är enligt Hartman (1998) 

deduktion och induktion. Utöver dessa pratas det även om abduktion, en kombination 

av de två förstnämnda ansatserna och är vanligt förekommande i praktiska forskningar 

där olika metoder används parallellt. Den deduktiva ansatsen utgår från en teoretisk 

referensram som med hjälp av hypoteser testar om dessa är tillämpliga i verkligheten 

genom exempelvis observationer och mätningar. Den induktiva ansatsen står för 

motsatsen och utgår istället från verkligenheten och genom observationer och mätningar 

kunna generalisera inom en utvald teoretisk referensram eller modell (Hartman, 1998). 

Vidare innebär det att den empiriska studien med en tydlig induktiv ansats görs utan 

hjälp av teorier, vilket i praktiken oftast blir omöjlig eftersom det alltid finns någon 

form av förkunskaper hos personen som utför undersökningen. Är dessa förkunskaper 

av betydande art kan den abduktiva ansatsen här med fördel användas när olika metoder 

behövs.  

 

Författarna utgår från abduktion i uppsatsen och kommer börja med att utgå ifrån 

deduktivt genom att tillämpa grundande teoretisk antagande och sedan vidare in på 

induktivt för att använda relevanta och existerande forskning kring ämnet 

sinnesmarknadsföring. Patel och Davidson (2011)  hävdar att nackdelen med att arbeta 

abduktivt är att forskningen inte anses vara objektiv och kan möjligtvis ha påverkats av 

tidigare forskning och erfarenheter.  Författarna är fullt medvetna utav att detta kan vara 

påverkande och har därför bara använd positiva utgångspunkter från tidigare teorier och 

erfarenheter för att kunna bistå uppsatsen. Vid granskning av en forskning som både är 

deduktivt och induktivt begränsas de teorier som används i studien kring ämnet, detta 

leder till att teorier tillämpas till det aktuella problemet och forskaren genererar ingen ny 

teori utan det uppstår slutsatser om enskilda företeelser. Detta stämmer överens med vår 

studies ändamål eftersom författarna inte vill skapa ny teori utan endast ge svar och 

djupgående insyn i hur butikschefer tillämpar sinnesmarknadsföring i den interiöra 

butiksmiljön och hur det skiljer sig från den teoretisk potentiella 

sinnesmarknadsföringen (Patel och Davidson, 2011).      
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3.4 Undersökningsmetoder 

För att utföra en forskningsstudie behöver enligt Hartman (1998) ett val göras huruvida 

kvantitativa eller kvalitativa undersökningsmetoder ska användas. Den ena metoden 

behöver nödvändigtvis inte utesluta användandet av den andra utan de kan snarare 

komplettera varandra och eliminera en del av bristerna med vardera metoden. En 

kvantitativ metod förknippas vanligtvis med siffror och statistik, som går att mäta och 

klassificera. Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är enligt Jacobsen (2002) att 

undersöka med hjälp av enkäter. Den kvalitativa undersökningsmetoden bygger istället 

för siffror på ord och sammanhängande text. Tillvägagångssättet är här vanligt att göra 

med hjälp av intervjuer som resulterar i en stor mängd text. Fördelen är här enligt 

Jacobsen (2002), beroende på hur öppen alternativt stängd intervjun är har möjlighet att 

fånga upp synpunkter och infallsvinklar som hade gått förlorat med en kvantitativ 

undersökningsmetod. 

 

Jacobsen (2002) skriver också att den kvantitativa metoden med tillvägagångssättet att 

använda enkäter kan ge ett felaktigt resultat och att de i bästa fall endast ger svar på det 

du frågar efter, men ur mottagarens synvinkel. Jacobsen (2002) och Grönroos (2012) 

avråder att förlitar sig alltför mycket på de svar som erhålls från den här typen av 

undersökningar. Nackdelarna med användandet av de kvalitativa undersökningar ligger 

snarare i problemen att hitta effektiva tillvägagångssätt att göra korrekta analyser och 

sammanställningar av ett empiriskt underlag som både är omfattande, om flera 

intervjuer genomförts, och i många fall mycket omfattande. Båda 

undersökningsmetoderna har således både för- respektive nackdelar.  

 

Eftersom studien valt att anta ett butiksperspektiv och avser att undersöka butikens 

tillvägagångssätt faller det naturligt att använda en kvalitativ undersökningsmetod för 

att därigenom fånga upp alla medvetna samt omedvetna val som butikerna tillämpar i 

sin marknadsföring med hjälp av aktivt användande av olika sinnen. Att däremot enbart 

förlita sig på en kvantitativ metod medför en uppenbar risk att enbart få svar på 

huruvida valda teorier tillämpas i den enskilda butiken eller inte, och inget om och hur 

butiken tillämpar sinnesmarknadsföring i praktiken. 
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3.5 Datainsamling 

Primärdata är den data som första gången har samlats in för uppsatsens syfte och i detta 

fall har författarna samlat in information genom intervjuer. Däremot är det sekundära 

data insamlat tidigare utav andra författare för ett annat syfte (Jacobsen, 2002).  

 

3.5.1 Sekundärdata 

Bryman och Bell (2010) påtalar att sekundärdata är data som författarna inte själv har 

samlat in men däremot är relevans till uppsatsens syfte. Även Alvehus (2013) håller 

med Bryman och Bell (2010) och beskriver sekundärdata där data som samlats in 

tidigare och redan finns tillgänglig. Dessa författare tar upp fördelarna med 

sekundärdata då det redan är sammanställt och därmed är det produktivt, både tids- och 

kostnadseffektivt då det finns ett enormt urval utav olika källor. Bryman och Bell 

(2010) hävdar att sekundärdata tillför väldigt mycket positivt för forskare då det inte 

behöver ta hänsyn till kvaliteten på de insamlade data och därmed behöver inte 

forskarna tänka på resurser som pengar och tid med tanke på att sammanställt redan är 

färdig.  

 

Alvehus (2013) hävdar att användning utav sekundärdata bara är relevant om forskaren 

skapar en egen analys och tolkning med hänsyn till sekundärdatas ursprungliga syfte. 

Jacobsen (2012) påtalar att nackdelen med användning utav sekundärdata är att 

forskarna har samlat in information utifrån att passa deras forskning än den forskningen 

som författarna skriver i denna uppsats.  Christensen et al. (2010) håller med Jacobsen 

(2012) att källorna från de sekundärdata kan vara svår att koppla till författarnas ämne 

som de vill undersöka eftersom det kan sakna relevans med det sekundärdata. Friberg 

(2012) diskuterar också kring sekundärdata och påtalar att det är viktigt att använda sig 

utav all informationssökning för att kunna uppnå ett relevant resultat i uppsatsen.     

 

Data som författarna har samlat in och utgått ifrån har varit både från teoretisk litteratur 

och vetenskapliga artiklar. De teoretiska litteraturerna har främst varit från Hultén et al 

(2011), Nordfällt (2005) och Mossberg (2003). Dessa författare ansågs vara viktiga för 

att kunna bygga en relevant uppsats. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats genom 

sökning på LibHub och Google Scholar för att säkerställa att det är hög relevans på 

artiklarna som intagits från nätet.  
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3.5.2 Primärdata 

Bryman & Bell (2010) hävdar att primärdata är data som forskarna själva har samlat in, 

det kan exempelvis vara från intervjuer, observationer och enkätundersökningar. Det 

finns både för- och nackdelar med primärdata. Fördelen med att använda sig utav 

primärdata är att materialet som används är anpassade för författarnas forskningsfrågor 

samt att författarna har betydande mer kontroll över materialet som används. 

Nackdelarna med primärdata är att det kan bli väldigt kostsamt, både i pengar och i tid 

samt att forskarna blir väldigt beroende utav respondenternas deltagande (Bryman & 

Bell, 2010). 

 

Författarnas primärdata består utav fyra intervjuer med respondenter inom 

livsmedelssektorn. Respondenterna är alla butikschefer inom livsmedelsbutiker och har 

en lång arbetslivserfarenhet inom det. Följande respondenter har intervjuats:    

 

- Susanne, ICA Nära, Stockholm  

- Tomas, ICA supermarket, Stockholm 

- Pernilla, Coop Konsum, Stockholm 

- Henrik, Delikatesskungen, Halmstad 

 

Bryman & Bell (2010) hävdar att vid en kvalitativ forskning finns det två olika metoder 

att utföra intervjuer på, ostrukturerade eller strukturerade intervjuer. Både strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer tillåter respondenterna att fritt tolka problemet och detta 

medför att svaret från respondenterna blir väldigt givna för uppsatsens ändamål. 

Författarna använde sig utav en intervjuguide för att genomföra intervjuerna på ett semi- 

strukturerat sätt. Frågorna som författarna använde vid intervjun var inte ledande och 

gav därför utrymmer för respondenterna att själva göra sin tolkning och förmedla sin 

bild. Intervjumallen är bifogad under bilagor.  

 

3.6 Operationalisering  

Jacobsen (2002) skriver att steget från att gå från att enbart ha en teoretisk modell till att 

omsätta och bryta ner denna till en mer konkret definition i form av exempelvis 

intervjufrågor är att operationalisera ett från början abstrakt begrepp till något mer 

mätbart. Enligt Jacobsen (2002) bör detta ske genom att analysera vilka begrepp som 

finns och bryta ner dessa i indikatorer som resulterar i en rad frågeställningar. Ju mer 
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abstrakt begreppet är som ska mätas desto fler olika typer av indikatorer och frågor bör 

användas för att ge möjlighet att angripa begreppet ur olika infallsvinklar samt undvika 

eventuella missförstånd. Att konkretisera och analysera begreppet 

Sinnesmarknadsföring behövs det delas upp i flera delområden. Enligt valda teorier går 

det att härleda följande undergrupper som skall undersökas: 

 

Begrepp Indikatorer Frågor 

 
Butikens förutsättningar och sammansättning 1.1 - 1.6 

 Kundkommunikation Vilka strategier tillämpas 2.0 - 2.3 

Sinnesmarknadsföring Använd stimuli 3.1 – 3.3 

 
Begränsningar 4.1 – 4.3 

Butiksatmosfären Servicelandskap, interiör 5.1 

Upplevelser Hur ska stimuli uppfattas av kunden 6.1 – 6.3 
Figur 3.5 Operationaliseringsschema 

Upplägget baseras på att inledningsvis (frågor 1.1–2.3) få en förståelse för vilka 

förutsättningar och behov den enskilda butiken har. Dessa inledande frågor har också 

avsikten att klargöra vilket av Hultén et al. (2011) marknadsföringsperspektiv som 

tillämpas. Tillämpar butiken en massmarknadsfilosofi med starkt produktfokus snarare 

än att se sig själva som ett tjänsteföretag med målsättning att skapa långvariga relationer 

finns en uppenbar risk att resultatet avviker från valda teorier, vilket gör det viktigt att 

utreda orsaken till detta. Syn, hörsel, doft, smak samt känsel bryts mer i mätbara 

indikatorer som sedan översätts till konkreta frågor. Slutligen undersöks upplevelsen 

som här består av hur olika sinnen sätts samman, som konkretiserats i flera frågor för att 

fånga upp olika perspektiv av en upplevelse. 

 

3.6.1 Teoretisk och praktisk potential för sinnesmarknadsföring 

I författarnas syfte står det att syftet med uppsatsen är att utforska skillnader mellan 

teoretisk potential för sinnesmarknadsföring och butikschefers subjektiva perception av 

potential för sinnesmarknadsföring. Författarna menar att de vill undersöka vilka 

möjligheter ett företag har genom tidigare forskning kring sinnesmarknadsföring och 

jämföra hur dagens butikschefer tillämpar möjligheterna med sinnesmarknadsföring i 

butiken. Detta har studerats genom tidigare forskning och vetenskapliga artiklar kring 

sinnesmarknadsföring och sedan byggt frågorna till respondenterna utifrån teorin. Sedan 

därpå intervjuat respondenterna som i detta fall är butikschefer i livsmedelsbutiker.  
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3.7 Urval 

I kvalitativa metoder är inte syftet att kunna dra en generell slutsats, utan det är till för 

att öka informationsvärdet. Detta ger en grund för djupare och mer fullständiga 

uppfattningar för de fenomen som författarna vill studera. Urvalet sker inte 

slumpmässigt utan sker systematiskt utifrån angivna kriterier (Bryman & Bell, 2010).  

Urvalet för denna studie utgår ifrån två geografiska områden, till butiker i Stockholms- 

och Halmstadområdet.  Stockholms- och Halmstadsområdet valdes för att författarna 

bor på dessa olika orter och skulle vara intressant att se hur butikschefer använder sig 

utav sinnesmarknadsföring i de olika städerna. Då Stockholm är huvudstaden är det 

intressant och se hur det särskiljer sig med en stad som Halmstad. Författarna valde att 

intervjua fyra stycken butikschefer i livsmedelsbutiker. Livsmedelsbutiker valdes för att 

författarna ansåg att de skulle vara intressant och se hur butikschefer stimulera samtliga 

sinnen i livsmedelsbutikerna. Genom att författarna intervjuar fyra butikschefer leder 

det till en mängd datainsamling för att kunna bearbeta de och se hur butikschefer 

medvetet/omedvetet använder sig utav sinnesmarknadsföring. Författarna valde att 

intervjua butikschefer för att de har oftast huvudansvaret för den dagliga driften och 

ansvaret i butiken. Livsmedelsbutikerna som författarna valde är större aktörer samt en 

liten exklusiv butik. 

 

Författarna har valt att använda figurativa namn i uppsatsen på de respondenter som har 

blivit intervjuade.  Anledningen till användningen av figurativa namn är att författarna 

inte vill avslöja respondenterna samt att några av dem önskade att förbli anonyma. Här 

nedanför är en kortbeskrivning varför dessa butiker valdes.  

 

- ICA Nära valdes för att den är stor aktör samt är utanför stockholmsinnerstad.   

Intervju med Susanne, butiksägaren och butikschefen. 

Denna ICA butik har inga konkurrenter nära sig utan är den enda livsmedelsbutiken i 

närheten och är ganska liten, den har en butiksyta på 400 kvm. Intressant att se hur 

ägaren Susanne själv använder sig utav sinnesmarknadsföring för att öka försäljningen.   

 

- ICA Supermarket valdes för att den är stor aktör samt är belägen innanför 

stockholmsinnerstad.  

Intervju med Tomas, butikschefen.  
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Denna ICA Butik är en stor butik med 1140 kvm butiksyta. Intressant och se hur olika 

ICA butiker särskiljer sig, utanför och innanför stockholmsinnerstad samt om 

butikschefen inte själv är ägaren av butiken.  

 

- Coop Konsum valdes för att den är stor aktör samt att den är belägen innanför 

stockholmsinnerstad.  

Intervju med Pernilla, Butikschefen. 

Författarna valde Coop Konsum också för att de är en stor aktör på marknaden och 

därav intressant att se hur butikscheferna använder sig utav sinnesmarknadsföring. Då 

Coop är en väldigt centraliserad aktör på marknaden.  

 

- Delikatesskungen valdes för att de är en liten exklusiv butik som är belägen i 

Halmstad.  

Intervju med Henrik, Butikschef. 

Författarna valde denna butik för att den inte tillhör någon aktör överhuvudtaget utan 

styr och bestäms av ägaren själv. Detta blir då intressant och se hur ägaren/butikschefen 

använder sig utav sinnesmarknadsföring i butiken. 

 

3.8 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden är centrala delen för den insamlade primära data i uppsatsen. 

Kritik mot denna kvalitativa metod är synsättet oftast subjektivt och forskaren tolkar 

och lägger sina personliga värderingar (Bryman, Bell 2010). Endast fyra intervjuer med 

butikschefer kan anses vara för få för att påvisa någon generell bild utav hur 

butikschefer medvetet/omedvetet använder sig utav sinnesmarknadsföring. Författarnas 

syfte är inte att få någon generell bild utav de utan tanken var att få en förståelse för hur 

butikschefer använder sig utav sinnesmarknadsföring i butikens interiör.  

Butikscheferna hade inte full insikt när de gäller sinnesmarknadsföring därför skulle det 

vara informationsrikare att intervjua marknadsansvariga eller marknadsförare för att få 

en bättre bild utav hur butiker använder sig utav sinnesmarknadsföring. Då 

marknadsansvariga inte hade tid för eventuella intervjuer blev då en självklarhet att 

intervjua butikschefer som är huvudansvarig för butikens dagliga drift.  
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3.9 Reliabilitet och validitet 

3.9.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten undersöker hur tillförlitlig empirin är, insamlingsmetoden och vilka 

empiri som används samt hur forskarna bearbetade det. För att testa reliabilitet är det 

möjligt att låta andra forskare undersöka samma fenomen och se om de får samma 

resultat och därigenom kan dra slutsats om reliabiliteten är hög eller låg. Ifall flera 

oberoende forskare har samma resultat betyder de att reliabiliteten är hög (Bryman och 

Bell, 2010). Författarna har gemensamt varit aktiva på intervjuerna samt tolkat de sa 

som sagt för att kunna minimera risken för slumpmässiga fel. Ämnet 

sinnesmarknadsföring är subjektivt och bygger på en tolkning och detta betyder att 

andra forskare skulle kunna få ett helt annat resultat utifrån samma intervjuer. Dock har 

författarna funderat på detta och försökt minimera risken för att detta ska ske genom att 

metoden till denna uppsats både beskrivs och motiveras noggrant. 

 

 
3.9.2 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ studie hävdar Bryman och Bell (2010) om intern och extern 

validitet, och då intern validitet ämnar beröra tillförlitligheten i studien. Författarna 

minimerade risken för att betydelsefull information skulle försummas genom att spela in 

intervjuerna vilket också godkändes utav respondenterna, och sedan därpå omskrevs för 

att förstärka innehållets pålitlighet i studien. Efter att författarna skrivit klart intervjun 

har de skickats till respondenterna för validering och säkerställt att rätt information har 

kommit in i uppsatsen innan analysen påbörjades, vilket Bryman och Bell (2010) hävdar 

bidrar till att den interna validiteten blir högre. Vidare hävdar Bryman och Bell (2010) 

att den externa validiteten kan sammanliknas med överförbarheten i studien, vilket 

förklarar huruvida forskarens resultat kan överföras till andra sammanhang. Författarna 

menar att överförbarheten blir relativt begränsad då respektive sammanhang och 

situation är unik och därför har det en inverkan på forskarnas resultat.     

 

4 Empiri 

Detta kapitel lägger fokus på den andra frågan i forskningsfrågorna ” Vilken är den 

subjektivt varsebliva potentialen bland butikschefer?” I detta kapitel presenteras fyra 

olika intervjuer som författarna har haft med butikscheferna i livsmedelsbutiker. Det 

fyra butikerna består utav två ICA butiker, en Coop butik samt en mindre 

delikatessbutik. Författarna har valt att använda figurativa namn i uppsatsen på de 
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respondenter som har blivit intervjuade. Anledningen till användningen av figurativa 

namn är för att författarna inte vill avslöja respondenterna samt att några av dem 

önskade att förbli anonyma.  

 

4.1 ICA Nära 

Bakgrund och karaktär 

Susanne är ägare och har varit butikschef i 11 år i butiken. Susanne började sin karriär 

som deltidsanställd på ICA och sedan jobbade upp sig till färskvaruchef i en större ICA 

butik. Innan denna butik jobbade hon som butikschef i en mindre ICA butik. Idag har 

Susanne 12 anställda som jobbar både deltid och heltid. ICA butiken har funnits sedan 

1980-talet, men det har alltid funnits en livsmedelsbutik sedan 1900-talet. ICA butiken 

har en sälj yta på 400 kvm och den totala ytan för butiken är på 600 kvm och har en 

årsomsättning runt 25 miljoner kronor. Den generella marknadsföringen sker främst 

centralt, Susanne menar att 90 % sker centralt och 10 % styr hon själv i butiken. Allt 

material som är upptryckt är 100 % centralt styrt av ICA. ICA har olika kampanjer 

under året som ska följas samtidigt har de kampanjer som är frivilliga. Dessa kampanjer 

kan exempelvis vara för pensionärer, där det skickas ut ett kupongblad var fjärde vecka 

för att shoppa med en reducering på 5 % av den totala köpesumman. Susanne berättar 

att de tar del av dessa kampanjer ett par gånger om året, vilket är frivilligt för samtliga 

ICA butiksägare. Även flygbladen är frivilliga att skicka till hushållen och butiken 

väljer hur ofta vi vill skicka de till kunderna, Susanne har valt att skicka de runt 25-26 

gånger per år. 

 

Kundkommunikation 

Susanne kommunicerar med kunden genom att prata med kunden som butiker gjorde 

förr i tiden. När kunden kommer fram till kassan säger personalen ”hej” med ett leende 

på läpparna för att bidra med en positiv känsla för kunden. Det är även viktigt med 

ögonkontakt, anser Susanne. Susanne menar att ser personalen en kund som står vid 

hyllorna och söker efter något men inte verkar hitta det, då bör personalen gå fram till 

kunden och fråga vad hen letar efter och hjälpa kunden att hitta det den söker efter.  

Detta anser Susanne är det bästa sättet att kommunicera med kunden. Susanne menar att 

skyltningen är också en viktig metod att kommunicera med kunderna. Ibland har de 

olika demonstrationer av varor som det säljer för att nå ut till kunden på ett djupare 

plan. Susanne har valt att även synas på sociala nätverk, det använder sig främst utav 
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Facebook där det idag har över 600 gillningar och de jobbar aktivt med Facebooksidan. 

Susanne tycker att det viktigaste med att kunna nå ut till kunden är genom den 

personliga kontakten med kunderna i butiken, för att ingen vill handla hos en butik som 

inte har trevlig och hjälpsam personal, menar Susanne. Om kunden frågar vart det finns 

en specifik vara och personalen svarar ”jag vet inte” menar Susanne att det är viktigt att 

de verkligen hjälper kunden ”vet man inte, så ska man ta reda på det” sa hon, och detta 

för att kunna ge det ”lilla extra servicen till kunden”. Genom detta menar hon att det 

bidrar till att kunden känner sig bekväm i butiken samt bygga lojalitet, och hon sa ”Vi är 

här för dem och vi ska försöka hjälpa dem med alla frågor som de har”. Susanne menar 

att det ska vara ett varmt och öppet klimat mellan kunder och personal, vänligheten är 

väldigt viktig. 

 

Sinnesmarknadsföring 

Susanne använder sig medvetet utav sinnesmarknadsföring och strävar dagligen med att 

försöka stimulera sinnen i ett butiksbesök.   

 

Synsinnet 

När det gäller synsinnet har Susanne tänkt väldigt mycket på inredningen då hon anser 

att ljus grått är en behaglig färg för butiken. Hon har valt det för att inte ha för starka 

färger, då svart känns för lyxigt menar hon. ICA butiker har ju väldigt mycket rött, men 

andra ICA butiker använder sig väldigt mycket utav blå inredning för att kunna skapa 

något mjukare och behagligare för kunderna.  

 

Hörselsinnet 

När det gäller hörselsinnet använder Susanne bakgrundsmusik på högtalarna i butiken. 

Det spelas självklart ingen hårdrock musik utan de spelas lugna låtar, för att kunderna 

ska känna att det är i en behaglig butik. Detta menar hon att det leder till ett avslappnat 

intryck av butiken, att exempelvis ha lugna favoriter på högtalarna. När det gäller tempo 

av musiken har Susanne valt att ha ganska lugn tempo ”ingen trance eller rave musik” 

sa hon.  

 

Smaksinnet 

Det sker ibland att Susanne använder sig utav smaksinnet genom att demonstrationer av 

vissa varor som de säljer, men hon tycker att det sker för sällan.  
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Luktsinnet 

När det gäller luktsinnet använder hon sig ofta utav nybakade baguetter vid eftermiddag 

för att kunna skapa den harmoniska doften för kunderna.  

 

Känselsinnet 

När det gäller känselsinnet har inte Susanne jobbat med de strategiskt utan hon anser att 

allt finns framme och kunden har möjlighet att ”känna och klämma på alla varor”.  

 

Susanne känner att alla sinnen är nästan lika viktiga. Hon menar att en kombination av 

flera olika sinnen gör att det ökar intrycket för en vara i butiken. Susanne menar att 

synen är nog lite viktigare än de andra sinnena, på grund utav att kunderna inte vill 

handla i en butik som är rörig eller smutsig. Hon menar att det ska kännas 

välkommande när kunden stiger in i butiken, den ska vara öppen och fräsch! 

 

Upplevda begränsningar med sinnesmarknadsföring  

Susanne menar att den största begränsningen för att kommunicera med kunden i butiken 

är ekonomin. ICA har tagit fram något som heter ”butiks-tv” menar hon, vilket innebär 

tv apparater på olika ytor i butiken för att kunna kommunicera med kunden bättre, där 

det exempel går att ha olika typer av reklam/kampanjer som rullar i teven eller något 

recept. Detta är till för att kunna strategiskt fånga blicken för kunderna. Susanne menar 

att enligt ICA visat sig vara väldigt effektfullt för att kunna öka försäljningen i butiken. 

Hon menar att detta medför att kunden använder sig utav sinnen genom att hen ser 

videon (synen) samt hör personen prata (hörselsinnet) på tv-skärmen. Hon anser att det 

är en lyxvara för dem att köpa in teven till butiken. Hon menar att det är mycket som 

händer just nu i Sverige framför allt nya lagstiftningar, exempelvis nya pengar som gör 

Susanne tvungen att investera i nya kassor ”cash-guards”, och detta gör att hon blir 

tvungen att prioritera, och i sin tur leder det till att nya tv-skärmar fallerar och nya 

kassor köps in.  

 

Susanne känner att hon lyckas nå samtliga kunders sinnen idag utan tv-skärmarna som 

hon ansåg vara en lyxvara.  Hon menar att även stora skyltar skulle vara ett sätt att 

kunna nå konsumenterna bättre genom deras synsinne men de är också en 

kostnadsfråga. Hon anser inte att det finns andra begränsningar än pengar som gör det 

svårt att kunna nå ut till konsumenterna ”lite extra” än vad hon gör idag.  
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Butikens interiör 

Susanne behöver inte följa någon struktur med att placera alla varorna i butiken utan 

hon tar det beslutet själv. Hon menar att för 11 år sedan var det väldigt populärt att ha 

brödet vid ingången och valde även själv att ha brödet där. Men nu under de senaste 

åren har det varit mer populärt att ha frukt och grönt avdelningen vid ingången. Det har 

även varit kunder i butikerna som har tyckt att det skulle vara fräscht att ha frukt och 

grönt avdelningen vid ingången. Susanne menar att det inte är lätt att flytta varorna som 

de skulle önska då det är en stor kostnadsfråga, att bara flytta runt el och kylar i butiken. 

Därför har hon lagt det på ”is” för tillfället men med förhoppning att i framtiden kunna 

placera frukt och grönt avdelningen vid ingången. Susanne menar att flytta frukt och 

grönt avdelningen till ingången är en ungefärlig kostnad på 250 000 kronor. Hon har 

vissa varukorgar som det kan flytta runt i butiken för att kunna strategiskt lägga ut varor 

som de vill sälja mer utav.  

 

Susanne menar att belysningen också lagt på ”is” då det är en för hög kostnad för 

butiken och det prioriteras därför bort. Däremot har hon placerat vissa punktbelysningar 

för att belysa specifika varor men inte tillräckligt, anser Susanne. Det kostar ungefärligt 

300 tusen kronor att lägga den belysningen som hon önskar att hon hade. Hon anser att 

butiken inte skall ha för många olika färger utan det ska vara få färger samt inte för 

starka färger utan mjukar färger som ljusgrå. De ska vara en enhetlig färg i butiken allt 

från väggfärger till enhetliga kyl och frysboxar.  

 

När det gäller skyltningen har Susanne både små och stora skyltar. Hon använder också 

en stor tavla vid ingången till butiken för att belysa något eller några varor som de vill 

uppmärksamma kunden på och sälja mer utav.  Susanne har uppmärksammat att varorna 

på tavlan generellt säljer väldigt bra, oavsett om det är ostkaka eller tvättmedel. Som 

under en normalvecka säljs runt 10-12 stycken men när hon de kom upp på skylten 

sålde hon drygt 70 stycken. Och det var samma pris ”original priset” de enda som 

gjorde skillnad mellan dessa veckor var att de hade den stora skylten gentemot den lilla 

skylten. Hon menar att de handlar egentligen bara om att lyfta fram en vara och inte 

nödvändigtvis sänka priset på varan för att sälja mer utav den.  De svåra som Susanne 

menar är att det är svårigheter att lyfta fram alla varor utan istället fokusera på de 

varorna de vill sälja mer utav och lägga upp den på den stora skylten. Hon menar också 
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att väljer de för många varor som de lyfter upp i skylten kan det även bygga förvirring 

för kunden, därför menar hon att de ska ha få varor som de vill strategiskt sälja mer utav 

bör de lägga upp på den stora skylten när kunden kommer in i butiken. Hon menar 

också att för många stora skyltar i butiken leder även det till förvirring för kunderna.  

 

Upplevelser 

Susanne vänder sig inte till någon specifik målgrupp utan hon menar att butiken ska 

vända sig till alla som bor i området. Susanne menar att kunder ska få en positiv 

upplevelse när de kommer in i butiken. Kunderna ska vara nöjda när det väl ha kommit 

in och handlat i butiken och samtidigt ska de känna att de har var prisvärt att komma in 

till butiken. Susanne påpekar att de är omöjligt att de ska vara billigast på allt med tanke 

på att exempelvis ICA maxi köper mycket större volymer som i sin tur kan pressa 

priserna. Däremot ska en kund känna att det är prisvärt att handla i denna butik genom 

att slippa lägga pengar på bensin och tid för att åka till en större butik utanför staden.  

 

Susanne har börjat jobba mer och mer med sambandsexponering för att kunna öka 

upplevelse för kunderna i butikerna. Detta genom att mer aktivt använda sinnena, främst 

synsinnet för att kunna locka kunderna till den varan.  Hon försöker vara tydlig med 

samtliga budskap som hon vill leverera till kunderna för att öka en upplevelse. Susanne 

börjat arbeta allt mer med olika ”temaytor” exempelvis med ekologiska varor och 

skapar då en positiv ”ekologisk upplevelse” menar hon. Tanken är att kunderna ska hitta 

enkelt till de varor de söker och få en positiv känsla när det väl stiger ut från butiken. 

Susanne försöker bygga upp olika ytor av olika slag för att kunna strategiskt bygga upp 

upplevelse för kunderna som stiger in i de olika gångerna i butiken.  

 

Susanne säger att en genomsnittlig kund är runt 13-14 sekunder per gångyta som det går 

igenom. Däremot tror Susanne att de stannar lite längre i hennes butik då kunden oftast 

bemöter sina grannar eller vänner och bildar en diskussion kunderna i mellan. Hon 

menar att det inte bara är en livsmedelsbutik utan det är lite mer som en mötesplats 

också, kunderna kommer hit efter jobbet, under eftermiddagen och handlar i butiken och 

träffar oftast vänner och bekanta. För att skapa maximal upplevelse i butiken menar 

Susanne att personalen bör ta hänsyn till samtliga skyltar och på alla extrapriser för att 

kunna göra kunden nöjd samt ha bra och trevlig personal. Det handlar om att överträffa 

kundernas förväntningar och genom att det är rent och fint, prisskyltar finns uppe på 
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hyllorna samt trevlig personal blir det enkelt att skapa upplevelser för kunderna, menar 

Susanne.  

 

4.2 ICA Supermarket 

Bakgrund och karaktär 

Tomas har varit butikschef i 15 år och har jobbat i livsmedelsbranschen i drygt 25 år. 

Butiken har idag drygt 40 anställda som både jobbar hel- och deltid.  Butiken har 

funnits sedan 1970-talet och har en total yta på 1500 kvm varav 1140 kvm sälj yta och 

en årsomsättning runt 95 miljoner kronor. Den generella marknadsföringen sker enligt 

Tomas både centralt och styrs i butiken. Genom att Tomas betalar in en del pengar till 

ICA resulterar det att de får mycket marknadsföring utav ICA centralt. Men han menar 

också att den generella marknadsföringen kan vara lokala genom att butiken själv går ut 

med reklamannonser i tidningar, där viss marknadsföring är att betrakta som valfri. Det 

är butikschefen/ägaren till butiken som själv väljer hur mycket pengar som ska 

spenderas på marknadsföring för att nå ut till kunderna, menar Tomas. 

 

Kundkommunikation 

Tomas menar att butiken kommunicerar med kunden genom tre steg: 

1) Vi har varor i butiken 

2) Vi skyltar rätt 

3) Vi möter kunden 

Det absolut viktigaste sättet att kommunicera med kunden menar Tomas är att ha rätt 

varor i butiken. Inte bara rätt varor utan ha varor tillgängliga för kunderna i butiken. 

Sedan därpå är det viktigt att skylta rätt, och slutligen är det viktigt att möta kunden. 

Tomas menar att möta kunden är otroligt viktigt men ibland hinner de inte möta 

kunderna utan personalens fokusering ligger främst på att fylla varor på hyllorna. Det 

viktigas menar Tomas är att ha rätt varor i butiken för det är det kunden förvänta sig när 

hen stiger in i butiken. Han menar att kunden tänker att hen ska parkera bilen och sedan 

har kunden antingen en fysisk lista tillexempel ett papper eller har kunden listan i 

minnet och plockar de varorna hen ska ha. Därför är varor viktigare än skyltning och 

kundbemötandet ”för har vi inga varor blir det svårt att få kunden bli nöjd” menar 

Tomas.   

 

Sinnesmarknadsföring 
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Tomas menar att människans sinnen är väldigt viktiga att ta hänsyn till. Han menar att 

det finns ett gammalt uttryckt som lyder följande ”man ser inte skogen förrän alla 

träden”. Tomas menar att det speglar deras butik med otroligt mycket varor för kunden 

att välja mellan. Han menar också att kunder blir väldigt störda med allt som finns på 

hyllorna samtidigt träffar kunder andra kunder i butiken som också tillför att kunden blir 

mer störd. Därför väljer Tomas som butikschef att försöka vara tydlig när det gäller att 

medvetet använda kunders sinnen för att öka försäljningen.  

 

Synsinnet 

När det gäller synsinnet är det viktigt enligt Tomas att kunderna ser det butiken 

strategiskt vill visa för kunderna. Han pratade om fördelarna med att ”ta höjd” med de 

varor kunderna främst ser och där personalen kan placera varor som de vill sälja mer 

utav. Men i vissa fall blir det svårt att lägga de varorna i den ytan de tjänar mest utav för 

att det ska se snyggt ut i hyllorna. Tomas menar att synen är ett sätt även för att 

signalera priser och medvetet jobbar de mot det, och rött pris associerar människan med 

billigt, menar Tomas. Det absolut viktigaste med synsinnet är att kunden ska kunna 

komma fram till dit hen vill komma, de ska inte finnas några hinder som blockar 

kunden på vägen. Han menar att det gäller att sticka ut varorna om vi vill att kunden ska 

se på en viss yta, exempelvis du har en rakhylla och hänger fram en korg med något 

tillbehör och därmed sticker den ut från mängden och kunderna kommer förmodligen att 

uppmärksamma den.  

 

Hörselsinnet 

När det gäller hörselsinnet använder butiken utav tyst musik eller funktionell musik 

påtalar Tomas. Det är speciella skivor i väldigt låg ljudnivå bara för att ta bort all 

bakgrunds brus och irritationsljud som finns i butiken. Tomas menar att utan den 

musiken skulle kunder tycka det är väldigt irriterande att handla i butiken.  

 

Smaksinnet 

När det gäller smaksinnet har de demonstrationer av olika varor regelbundet. De har 

även provsmakningar av olika varor som exempelvis mandarin klyftor eller bananer, 

och har enligt Tomas uppskattat väldigt mycket från kundens sida.  

 

Luktsinnet 
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Tomas använder sig utav luktsinnet genom att baka nytt bröd samt genom frukt och 

grönt avdelningen. Han brukar baka flera ggr om dagen för att kunna skapa en härlig 

doft i butiken. Detta gör han främst för att öka försäljningen av varorna i butiken.  

 

Känselsinnet 

När det gäller känselsinnet använder inte Tomas något medvetet eller strategiskt för att 

kunna ”fånga upp det sinnet”. Utan han menar att varor finns på hyllorna och då kan 

kunderna känna och klämma på dem.   

 

Tomas använder en kombination av olika sinnen, han försöker stimulera samtliga 

sinnen för kunden i butiksbesöket. Tomas menar att de olika sinnena väcker andra 

sinnen, genom att kunden använder sig utav ett sinne resulterar det i att andra sinnen 

väcks under samma besök och därigenom stimuleras kundernas samtliga sinnen i 

butiksbesöket. Tomas menar också att alla sinnen är minst lika viktiga, de går inte säga 

att något sinnen är mer eller mindre viktigt. ”Alla är viktiga på sitt sätt då ett/flera 

sinnen väcker andra sinnen”, säger Tomas. 

 

Upplevda begränsningar med sinnesmarknadsföring  

De som begränsar kommunikationen med kunden i butiken är enligt Tomas 

”ordningssinnet”. Med ordningssinnet menar han att kunden kommer in och vet exakt 

vart alla varor befinner sig, och finns det inte på den ytan blir kunderna irriterade. De 

har haft ombyggnationer och förflyttningar av varor många gånger, och varje gång har 

de bildat irritation hos kunderna, menar Tomas. Detta betyder att han inte kan ändra och 

förflytta varorna, då han väljer att lyssna på vad kunderna vill, begränsar han sin 

kommunikation. De idéer han själv tycker är bra anser inte alltid kunderna är lika bra 

med tanke på att de blir irriterade för de ombyggnationer och förflyttningar av varor 

som sker. De han menar är att de flesta kunder är stamkunder, de vet exakt vart varorna 

ligger och har kanske handlat hos dem i drygt sju år och helt plötsligt är mjölken på en 

annan yta detta leder till att kunden känner irritation. 

 

Tomas menar att han har drygt 10000 artiklar och är det inte ordning i butiken bildar det 

problem. De blir både oreda och ökad svinn, menar han. Detta med ordningssinnet 

begränsar honom lite med hur han kan använda sig utav sinnesmarknadsföring, menar 
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han. Han sa följande: ”Kunden är nummer ett och vill inte kunden att vi förflyttar 

varorna, då förflyttar vi inte varorna.”  

 

Butikens interiör 

När det gäller butikens layout jobbar Tomas mycket med planogram. De vill säga att det 

är sorterade för varje varugrupp i hyllorna, en varugrupp kan exempelvis vara sås och 

då ska samtliga såser befinna sig på den ytan. Detta är uppbyggnaden som Tomas 

jobbar med i butiken för att kunna bygga struktur för kunderna.  Han använder sig utav 

planogram för att bli lönsammare. Tomas sa tidigare också att den lönsammaste platsen 

är ”Ta höjd” och då jobbar han utefter det.  

 

När det gäller belysningen i butiken jobbar Tomas väldigt aktivt med att ha en ljusbutik. 

Han sa ”det är ingen som vill ha de mulet, när solen stiger upp blir alla glada” och detta 

menar Tomas att en ljusbutik blir mer öppen för kunderna och skapar både ett öppet och 

lugnt klimat i butiken. Tomas menar att generellt sätt har det en ljusbutik, men visst 

finns det vissa ytor där Tomas tycker att ytan är ”mulet”.  

 

Tomas menar att inredningen av färgsättning inte är viktig, för ser kunderna inredningen 

av hyllor eller lokalen men inte varorna anser Tomas att de har misslyckas. Färgerna är 

inte viktiga om bara kunderna ser varorna. När det gäller skyltning använder han väldigt 

mycket utav digitala skyltningar det vill säga teve-apparater. Tomas menar att det också 

använder sig utav både stora och små pappersskyltar för att kunna belysa vissa varor 

som exempelvis är billiga eller ekologiska. Samtidigt menar han att det finns en liten 

skylt för varje vara för att kunden ska veta vad den kostar, och har större skyltar för att 

”extra” belysa den varan som han vill sälja mer utav.  

 

Upplevelser 

Tomas menar att kundernas förväntningar när det stiger in i butiken är att det ska vara 

snabbt, enkelt och trevligt. Deras mål är att kunden ska känna en sådan upplevelse när 

de väl stiger ut från butiken. Tomas menar att de skapar upplevelse för kunderna genom 

att de har varor som kunderna efterfrågar på hyllorna, samt att det ska vara snyggt och 

ordningsamt i butiken. Han menar också att personalen är väldigt viktiga för att skapa 

en upplevelse. Personalen ska använda sig utav ”klädkod” det vill säga de har på sig 

kläder som identifierar att de arbetar där och kunden får lättare att veta vem som arbetar 
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i butiken och ställa de frågor som kunden har till personalen. Han menar också att 

personalen måste anpassa sig och känna om kunden verkligen vill ha hjälp eller inte, för 

vissa vill inte ha hjälp och går personalen fram till dem kan kunderna bli irriterade.  

 

Tomas menar att en kund kan välja att stanna här i några sekunder eller kanske timmar. 

Därmed är det svårt att få fram någon tillförlitlig statistik om hur ofta de befinner sig i 

butiken. Men de viktigaste menar Tomas är att kunder ska känna att de får en upplevelse 

när de väl stiger ut från butiken. Varför Tomas jobbar med att kunder ska känna en 

upplevelse i butiken är för att ”minnen glömmer man inte och på så vis lyckas man 

vinna kunden för alltid” sade han. 

 

4.3 Coop Konsum 

Bakgrund och karaktär 

Pernilla har varit butikschef i 18 år på två olika butiker. I denna butik har hon varit 

butikschef i 5 år. Tidigare har Pernilla jobbat som butiksmedarbetare och sedan jobbat 

upp sig till en butikschefsposition. Butiken har idag 26 anställda varav 5 heltidare och 

19 deltidare. Butiken har funnits sedan 2010 och har en lokalyta på 1900 kvm varav 

1500 sälj yta och har en årsomsättning runt 75 miljoner kronor. Den generella 

marknadsföringen sker centralt, menar Pernilla. Tidigare styrdes marknadsföringen utav 

butikerna själva men under de senare åren har Coop beslutat att all marknadsföring ska 

sker centralt utav marknadsförare.  

 

Kundkommunikation 

Pernilla kommunicerar med kunden med hjälp utav alla möjliga centrala aktiviteter som 

skyltning, smakprovningar och olika typer av teman. Under april och början på maj har 

de grillsäsongs tema, då aktiverar de den delen utav varor. Sedan informationsskyltar de 

för att kunderna ska få en bättre förståelse för vilka varor de har samt vilket pris varorna 

har. Hon menar att det är duktiga på kundbemötandet i butiken och detta är en viktig 

metod för att kunna kommunicera med kunderna. De jobbar hårt med att kunna ge en 

bra service till kunderna och personligkontakt är viktig, menar Pernilla. Det viktigaste 

är personalen i butiken, det är de som får kunden att känna ett häpnadsväckande klimat. 

Pernilla sa ”alla vill handla i en butik med trevlig personal”, hon menar att genom att 

butiken har bra personal leder det till att fler vill handla i butiken. Sedan är de nog 

reklam och kampanjer som är viktiga menar Pernilla för att när du väl skickar ut ett 
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reklamblad till en kund betyder det ” hej, du är välkommen till vår butik”. Detta är ett 

välkommande från butiken till kunden och blir som ett inbjudningskort, menar Pernilla.  

Hon menar också att de inte räcker med rätt varor till bra pris, utan de handlar om att ge 

något extra. Något extra kan vara att ge bra service till kunderna som förhoppningsvis 

leder till att överträffa kunders förväntningar, som i sin tur leder till ökat försäljning i 

butiken. ”Att bygga en relation med en kund leder till ökad försäljning i butiken” sade 

Pernilla. 

 

Sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring är enligt Pernilla viktig att använda sig i dagens samhälle. Då 

Pernilla menar att hon försöker bygga relationer med kunder i butiken kan 

sinnesmarknadsföring vara väldigt påverkande.  

 

Synsinnet 

När det gäller synsinnet menar Pernilla att när de lägger upp varor på hyllan ska de vara 

en ”fröjd för ögat” de ska vara vackert att se på också. Det ska inte se skräpigt och 

stökigt ut i butiken utan de ska vara ordning och reda.  

 

Hörselsinnet 

När det gäller hörselsinnet använder inte Pernilla bakgrundsmusik pga. att Coop inte 

tycker att butikerna ska ha det. Däremot tror Pernilla att det är positivt att ha 

bakgrundsmusik då de kan ge en lugnad effekt i butiken för kunderna. Hon tror att när 

personal pratar och skrattar smittar de av sig till kunderna, att kunderna börja känna en 

behaglig- och trevligmiljö.    

 

Smaksinnet 

När det gäller smaksinnet bjuder Pernilla mycket på provsmaker för att kunna stimulera 

det sinnet. De bjuder främst på frukter och delikatesser under torsdag till lördag. Men de 

har också leverantörer som är i butiken några ggr i veckan för att kunna demonstrera 

bland annat nya varor.    

 

Luktsinnet 

När det gäller luktsinnet jobbar Pernilla väldigt mycket med ”Bake off bröd” dvs. nytt 

gräddat bröd. Hon menar att hon strategiskt gräddar brödet i små mängder men flera ggr 
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om dagen för att kunna få doften utav färskt nygräddat bröd hela dagen i butiken. Hon 

försöker alltid att få hela butiken dofta med något gott och stimulera luktsinnet.  

 

Känselsinnet 

När det gäller känselsinnet jobbar inte Pernilla medvetet med att stimulera sinnet utan 

hon anser att varorna finns på hyllorna och då kan kunderna känna på dem.  

 

Pernilla arbetar inte heller med att stimulera medvetet flera sinnen samtidigt utan menar 

mer att de sker omedvetet. Hon tycker också att synsinnet är de viktigast sinnet utav 

samtliga sinnen då det är viktigt att se snyggt och inbjudande ut i butiken för kunderna. 

Hon menar också att synen är viktig för de är de kunden först stimulerar och ser det 

exempelvis stökigt ut, blir det svårt för kunden att kunna få en positiv bild utav butiken.   

 

Upplevda begränsningar med sinnesmarknadsföring  

Vad som begränsar Pernilla för att kunna kommunicera med kunden är själva tiden. 

Tiden räcker inte till för att göra allt det vi önskar att göra. Sen är det också en 

kostnadsfråga, har jag mer personal då skulle vi kunna göra mer saker för att kunna 

möta kunderna på ett bättre plan, men då är handlar det om en lönsamhetsfråga menar 

Pernilla. Pernilla tror starkt på att hon inte kan göra mer utav den tiden utan de behövs 

mer tid och de är inte möjligt att åstadkomma det. Det handlar om att prioritera andra 

saker som måste göras och de är främst fylla på varor i hyllorna, ”har vi inga varor, kan 

vi inte sälja något heller” sade Pernilla.  

 

Butikens interiör 

När det gäller butikens layout jobbar inte Pernilla med de generellt sätt utan de sker i 

marknadsavdelning på huvudkontoret i Coop. Pernilla säger att butiken är utformad för 

att kunden först bemöter färskvarorna dvs. frukt och grönt och brödet. Sedan lägger 

personalen främst mejeri produkterna längst inne i butiken det är för att kunden ska gå 

runt hela butiken och förmodligen köpa mer varor. För att mejeriprodukter är sådana 

varor som alltid behövs och motiverar kunden att gå runt hela butiken. Sedan använder 

hon sig utav varuplaceringar där butiken tjänar mest pengar på ”ta höjd” medan billiga 

produkter är kanske längst nere i hyllan för att det inte behöver belysa dem lika mycket 

som de andra varorna, då butiken strävar efter att bli lönsammare. Pernilla får ett papper 

från Coops marknadsavdelningen och följer de struktur och riktlinjer som står på det.  
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När det gäller belysning har butiken ledbelysning bland annat i alla kylar samt lysrör 

under varje hylla för att belysa alla varor. Pernilla menar att belysning ökar chansen för 

att kunden ska känna en positiv upplevelse. Färgsättning väljs av Coops 

marknadsavdelning och de har valt att ha gråa hyllor. Tidigare hade butiken vita hyllor 

och de visade sig att hyllorna blev smutsiga och såg tråkiga ut. Pernilla menar att den 

gråa färgen leder till att varorna belyser mer än vad de gjorde med den vita färgen.  

 

Pernilla får klara riktlinjer på hur varorna ska skyltas i butiken från huvudkontoret. 

Däremot har Pernilla rätt att välja hur hon vill skylta varorna, exempelvis om hon vill ha 

stora eller små skyltar. De använder också röd färg på priset i skylten och försöker 

belysa samtliga produkters innehåll med eventuell färg. Tittar kunden på en ekologisk 

produkt ska de även kännas och förstås av skylten när kunden tittar på den, den är 

främst grön och sedan ett rött pris som signalerar billigt. Pernilla menar ju större skylten 

är desto billigare uppfattar kunden att varan är.   

 

Upplevelser 

Pernilla vänder sig inte till några målgrupper utan de görs också centralt. Däremot vet 

hon att COOP generellt sätt vänder sig till familjer mer idag än tidigare. Pernilla vill att 

kunden ska känna att han har hittat allt han vill ha med sig när hen väl stiger in i 

butiken. Har butiken slut på vissa varor, kan butiken välja att sälja liknande varor och 

möjligtvis dyrare vara för samma pris. Pernilla menar att det är viktigt att ”vinna kunden 

varje gång” och de handlar om att bygga en långvarig relation med kunden. De flesta 

som stiger in i butiken är stamkunder och dessa vill hon behålla och förhoppningsvis 

öka fler stamkunder till butiken, menar Pernilla. Kundens känsla när han väl stiger ut 

från butiken ska vara tillfredsställd med alla sina behov och det är genom detta kunden 

känner en upplevelse. Det handlar också om att överträffa kundens förväntningar varje 

gång de stiger in i butiken. Detta gör butiken genom rätt kundbemötande och rätt vara i 

butiken.  I denna butik tycker Pernilla att det ska vara ”familjärt” och att personalen ska 

hälsa på alla kunder och hjälpa dem. För att skapa en upplevelse måste butiken lyckas 

stimulera sinnen och de kan personalen göra genom den personliga kontakten och 

provsmakningar bland annat. Rätt personal är viktig för att skapa upplevelse, Pernilla 

menar att personalen ska kunna prata om varor med kunderna, exempelvis ”titta här har 

vi fått den här varan och det är en nyhet” sade Pernilla. De handlar om att läsa kunden 
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och se om hen verkligen vill ha den hjälpen. Bygga personliga relationer är bland de 

viktigaste ett företag kan göra, menar Pernilla. Pernilla tror att en kund vistas mellan 5 – 

60 min beroende på hur mycket kunden ska handla och om hen hittar de varorna enkelt.  

 

4.4 Delikatesskungen 

Bakgrund och karaktär 

Delikatesskungen, har funnits på marknaden i 15 år och grundades av nuvarande 

butikschefen Henrik och har under dessa år fått från att vara en liten importör till att bli 

en stor återförsäljare av främst delikatesser som idag konkurrerar med de etablerade 

livsmedelsbutikerna. Butiken har förutom butikschefen även två anställda som arbetar i 

skift, där det alltid finns minst två anställda i butiken samtidigt beroende på den aktuella 

arbetsbelastningen. Eftersom butiken inte tillhör någon livsmedelskedja har Henrik själv 

all kontroll och ansvar över butikens marknadsföringsaktiviteter och beskriver det på 

både gott och ont, där det dels upplevs som en stor förmån att själv kunna kontrollera 

och styra vilka aktiviteter som ska göras och styra dessa helt efter kundernas gensvar. Å 

andra sidan ser Henrik det som tung arbetsbörda att ensam hålla i dessa projekt då det 

både tar mycket tid och pengar i anspråk, samtidigt som grundläggande teoretiska 

kunskaper till stor del saknas. Istället utgår butikschefen till största delen utifrån sig 

själv och ser vad han själv skulle tycka om samt använder de anställda samt 

stamkunderna som ett bollplank. Förutom den direkta försäljningen tillhandahåller 

butiken även catering och olika provningar av butikssortimentet i mindre skala.  

 

Kundkommunikation 

Henrik beskriver deras kommunikation med kunderna som mycket viktigt, i många fall 

viktigare än sortimentet. 

 

”Utan vår personliga kommunikation med kunderna där vi strävar efter att de ska 

känna sig sedda och utvalda är vi ingenting, även om vi skulle ha ett sortiment i 

världsklass skulle vi på sikt inte överleva i konkurrensen med de etablerade butikerna 

om vi inte prioriterade kunden”.   

 

För att kunna ge en personligare kommunikation på en hög och jämn nivå förklarar 

butikschefen att han initialt lagt ner mycket tid på att hitta medarbetare som både 

brinner för delikatesser och är genuint intresserad av andra människor. Därefter har 
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personalen tillsammans arbetat fram rutiner för hur de vill bemöta kunderna vilket 

butikschefen anser har fungerat mycket tillfredsställande. Grundtanken har varit att utgå 

från ett litet gammeldags stil som tidigare var vanligt när all handel bedrevs över disk. 

Henrik nämner att de strävar efter att utgå från kundens specifika behov, och även fast 

de gärna pratar om produkternas ursprung och tillverkningsmetoder med intresserade 

kunder är det också något som kan upplevas som negativt hos en annan kund, vilket gör 

det viktigt att anpassa sig till varje individ och försöka känna av vad som är rätt. Ett 

annat angreppssätt är att tilltala de kunderna som personalen upplever som äldre än sig 

själva med ett Ni istället för Du vilket många upplever som något positivt och gör 

bemötandet som mer personligt. Henrik ser kommunikationen med kunderna som en 

nyckel till att de har många återkommande kunder och även en andel stamkunder som 

ibland kommer förbi bara för att prata och umgås en stund. Henrik rangordnar de 

viktigaste kommunikationssätten enligt följande: 

1. Personligt bemötande – kunden ska känna sig utvald och prioriterad 

2. Smakprovningar av sortimentet i butiken.  

3. Tydlig exponering av produkter med framträdande dofter.  

4. Word-of-mouth, att kunden pratar om oss är bästa marknadsföringen. 

Anledningen till att vi ser bemötandet som det viktigaste och helt centralt för oss är att 

vi inte har råd att misslyckas på den punkten, dels i missnöjda kunder men också i att de 

pratar med sina vänner och bekanta om oss på ett fördelaktigt sätt vilket betyder mycket 

för oss som liten butik. 

 

Sinnesmarknadsföring 

Henrik påpekar att när det gäller sinnesintrycken har de inte haft en uttalad strategi att 

sträva efter att kommunicera till kundens samtliga sinnen eller kombinationen av dessa 

utan de har istället tillämpat de metoder som känts naturligt och rätt för oss där och då. 

Med lite eftertanke och tillbaka blick anser butikschefen att de ändå i viss mån lyckats 

täcka upp de flesta sinnena.  

 

”Bara genom att komma innanför dörren till butiken ger upphov till en explosion av 

sinnesintryck! Kunden kan inom några få meter både se, ta på, lukta och smaka på en 

stor del av sortimentet”  

 

Henrik påpekar också att de satsar mycket på att hitta nya smakkombinationer åt 

kunderna. Att presentera ”färdiga paket” som en tillbehörspåse till osten eller köttbiten 
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som innehåller allt som kunden behöver. Henrik anser att de i det avseendet hakat på 

trenden med de färdiga matkassarna som finns på marknaden.  

 

Synen 

Henrik eftersträvar att sortimentet ska vara synligt för kunden genom att få in maximalt 

med varor på minsta möjliga utrymme, dels för att butiksytan är begränsad men även för 

att kunden ska ha något att titta på medan de väntar på sin tur. ”Vi vill att kunden lägger 

märke till något nytt de aldrig sett tidigare vid varje besök och som de i sin tur blir 

nyfikna på. Butiken har försökt att tillämpa ett gammalt koncept i en modern och fräsch 

miljö, exempelvis hjälp av stora glaspartier till att släppa in mycket ljus vilket skapar en 

bra atmosfär med rymd. 

 

Hörsel 

Henrik påpekar att de alltid spelar någon musik som vi själva gillar, snarare än att vi 

använder ett enhetligt koncept med exempelvis bara lugn musik. Det kan bli allt från 

Jazz till populärmusik till klassisk dansbandsmusik. Allt beroende på vilken 

sinnesstämning vi är på.  

 

Smak 

Personalen försöker alltid få kunden att smaka på minst två saker innan de betalar, då de 

är medvetna om att det ofta leder till fler produkter i kassen. Henrik hävdar också att det 

finns en aspekt i att övertyga kunden om att deras val är det rätta och att de får med sig 

rätt produkt hem, speciellt då många produkter har ett betydligt högre pris än i de 

traditionella livsmedelsbutikerna. Samtidigt menar Henrik att det sår ett frö hos kunden 

att komma tillbaka och testa fler nästa gång och där några köps med hem. 

 

Lukt 

Genom att placera exempelvis kaffesortimentet och kvarnen nära kunden har vi alltid en 

härlig doft i butiken av både det ena och det andra. Den största delen av sortimentet är 

mer eller mindre tillgängligt för kunden som både kan se och känna lukten på samma 

gång.  
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Känsel    

Vi vill väcka känslor till liv hos kunden allt från minnen från deras barndom fram till 

vuxen ålder. Det ska vara någon lust- och glädjefullt att handla mat. Även möjligheten 

att fysiskt känna varorna är en viktig del som vi arbetar mycket med.  

 

Upplevda begränsningar med sinnesmarknadsföring  

De begränsningar som Henrik upplever menar han har ingenting med kommunikationen 

att göra utan där finns en tydlig utarbetad plan som personalen följer. Marknadsföring 

med att kommunicera med sinnenas hjälp är mycket intressant men också mycket utav 

en kostnadsfråga. Butiken har blivit kontaktad av en rad konsulter som velat hjälpa till 

med marknadsföringen men vi har dels känt att det inte varit ekonomiskt motiverat 

samtidigt som vi själva vet bäst vad som fungerar och vad som inte fungerar. Med en 

begränsad budget menar Henrik att de inte vill satsa på obeprövade metoder som vi inte 

säkert vet fungerar. ”Jag läste en hel del litteratur i ämnet när jag startade upp den 

första butiken och då i alla fall upplevdes mycket som hokuspokus, det vill säga det 

fungerar säkerligen i teorin men inte i praktiken”. Henrik menar att deras ambition inte 

är att försöka manipulera kunden att stanna kvar i butiken längre än nödvändigt eller att 

lura på dem produkter de egentligen inte vill ha. ”De ska bara köpa sådant de vill ha 

och tycker är gott”. Även med en större budget skulle vi troligtvis inte ändra något 

speciellt, möjligen att synas på fler events och kunna ta in ett ännu bättre sortiment. 

Henrik medger här också att det här till viss del kan bero på okunskap om vilka 

möjligheter som finns. 

 

Butikens interiör 

Butiken har inte tillämpat ett traditionellt kundvarv utan snarare en bred gång där 

kunderna rör sig fram och tillbaka där de byggt upp hyllsektioner med produkter. Vi 

arbetar mycket med att placera varorna i olika nivåer och på olika bord, hyllor, stolar, 

gamla krukor för att skapa variation hos kunden. Henrik framhåller också att de 

eftersträvar en ljus och fräsch butiksmiljö där de installerat mycket ljus, troligtvis mer 

än vad de egentligen behöver. Vi anser det bättre att ha för mycket ljus och därmed inte 

behöva använda all belysning samtidigt. Ljuset består nästan uteslutande av 

spotbelysning för att belysa och sätta produkterna i centrum där avsaknaden av en mera 

allmän belysning medför att det blir effektfulla mörkare partier i butiken, och då 

mestadels på golvet vilket gör att de belysta varorna framträder ännu mer. Väggarna är 

vita för att lyfta fram produkterna istället för lokalen. Vi använder minimalt med skyltar 
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och absolut inga stora extrapris skyltar, vilket skulle se groteskt ut. Däremot har de för 

att undvika att behöva lägga all deras tid på att svara på vad olika saker kostar valt att 

märka upp alla produkter med små handskrivna prislappar eller skyltar, både för att 

underlätta för personalen och kunderna.  

 

Upplevelser 

Vi vill beröra och få kunden att tänka utanför den vanliga ”matbutiksboxen”, att istället 

för att enbart äta färdigförpackad mat ska ”ingenting” vara omöjligt att få tag på hos 

oss. Henriks förhoppning är att kunden förväntar sig att hitta det som de vill ha och lite 

till när de kommer till oss. Vi vill förmedla en känsla till kunden att de frågar sig: 

”Varför går vi inte dit oftare och handlar?” Butikschefen påpekar här att personalen 

verkligen går igång på att kunna överträffa kundens redan höga förväntningar. Trots få 

utvecklade strategier menar Henrik att deras målsättning är att alla sinnena hos kunde 

ska bli tillfredsställda efter ett besök hos dem där upplevelsen ska också vara att det ska 

vara roligt och trevligt att komma dit och handla. Hur länge kunden vistas i butiken är 

helt beroende på hur mycket folk det samtidigt är i butiken. Dagar mitt i veckan är vi 

kanske 1-2 personer här medan i veckosluten det dubbla. En gissning är att utan kö är en 

snittkund i butiken cirka 5 minuter men kan också stanna i upp till 20-30 minuter.  

 

4.5 Sammanfattning 

Tabell 4.5 sammanfattar den empiriska insamlingen över de utförda intervjuerna med 

tidigare nämnda butikschefer.  

Butik ICA Nära ICA Supermarket Coop Konsum Delikatesskungen 

Butiksyta 400 kvm 1 140 kvm 1 500 kvm 150 kvm 

Butikschef, antal år 11 år 15 år 18 år 15 år 

Anställda 12 40 26 2 

Målgrupp Geografiskt Ingen uttalad Geografi, familj Matintresserade 

Marknadsföring centralt/i butik 90% centralt 50/50 centralt 100% butik 

Produkt/kundservice/Upplevelser 40/40/20 70/20/10 20/40/40 25/50/25 

Kommunikationskanaler 
Personlig service, 
skyltar, reklam 

Varor, skyltar, 
personlig service 

Skyltar, reklam, 
bemötande 

Bemötande, 
smakprover 

Mål med (sinnes)marknadsföring Nöjdare kunder Öka försäljning Nöjdare kunder Nöjdare kunder 

Synintryck Ljusgrått + ICA rött 
Att kunden hittar, 
tydlig struktur 

Estetiskt 
tilltalande, luftigt 

Ljust, stor 
produktexponering 

Hörselintryck Lugn musik Musik låg volym Nej Musik efter humör 

Smakintryck Sällan Ja, regelbundet Ja, ofta Ja, alltid 

Luktintryck Bröd på em Bröd och frukt Bake-off bröd Kaffe, ost m.m. 

Känselintryck Nej Nej Nej Ja, tillgänglighet  

Viktigaste sinnet 
Syn, 
kombinationen Kombinationen Synen Samspelet 

Begränsningar Ekonomin Stör ordningen Tiden Ekonomi 
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Interiören - första produktkategori  Bröd Frukt/Grönt Frukt/grönt Varierat 

Ålder på nuvarande koncept 10 år 5 år 4 år 1 år 

Färgsättning ljusgrått + ICA rött obetydlig 
Grått, styrs 
centralt Ljust, överlag vitt 

Ljuskällor Inte prioriterat Mer är mer LED, mycket ljus LED, mycket ljus 

Skyltar Stora Digitala + stora Stora, små, röda Små handskrivna 

Produktplaceringar efter varugrupp efter varugrupp efter varugrupp Efter användning 

Sambandsplaceringar Ja, ekologiskt Nej Nej Ja 

Främsta upplevelser Städning, prisnivå Ordning, tydlighet Familjärt Smakupplevelsen 

Längd på snittkundens besök Okänd 1-60 min 5-60 min 10-30 min 
Tabell 4.5 Sammanfattning, egen modell 

Resultatet visar på att butikscheferna har både en rad likheter trots variationen i storlek 

och deras geografiska placeringar. De mest framträdande likheterna kan ses i att de 

butiker som tillhör en kedja i stor utsträckning anser att alla inom upptagningsområdet 

det vill säga det geografiska närområdet är deras målgrupp utan några närmare 

segmentering. De överlag största kommunikationskanalerna är genom personalens 

tillgänglighet där flera utav butikschefer menade på att tillgängligheten var viktig 

genom att personalen fanns synlig i butiken. Kommunikationen skedde även till en stor 

del med hjälp av utplacerade skyltar i butiken och en del nämnde även reklam och 

själva produkterna som effektiva kommunikationskanaler. Alla butiker hävdade också 

att de använde sig av sinnesintryck på ett aktivt sätt och där de ansåg att syn samt den 

totala kombinationen som viktigast. Butikens syn på kunden varierade från att de bara 

var intresserade sig av produkterna till att de ville få ett personligt bemötande och att 

butiken var en naturlig mötesplats, vilket också avspeglar sig i vad de ansåg vara den 

viktigaste upplevelsen samt längden på snittkundens vistelse i butiken.   

 

5 Analys 

Detta kapitel lägger fokus på den tredje frågan i forskningsfrågorna ” Vilka är 

skillnaderna mellan den praktiska och teoretiska potentialen?”. Författarna presentera 

här hur butikscheferna särskiljer sig utifrån den teoretiska potentiella användningen 

utav sinnesmarknadsföring, om butikscheferna verkligen använder sig utav 

sinnesmarknadsföringen i butiken gentemot tidigare forskning som presenterades i 

teoriavsnittet.  
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5.1 Perceptionsprocessen 

5.1.1 Stimuli genom Sinnesmarknadsföring 

Samtliga respondenter uppger att de i någon omfattning har möjlighet att påverka vilken 

typ av stimuli som ska användas i butiken, samtidigt som samtliga av de butiker som 

tillhör en kedja uppger att de mer eller mindre är begränsade på grund av en central 

styrning. Att kunna styra marknadsföringen allmänhet och sinnesmarknadsföringen i 

synnerhet i form av specifik stimuli som medel för att skapa upplevelser får här ses som 

en förutsättning för att i rollen som butikschef ha en uppfattning och kunskap om 

sinnesmarknadsföring. Även Hultén et al. (2011) pekar på att det är en förutsättning att 

aktivt ha möjlighet att skapa sinnesstrategier som kan implementeras i butiken. Hultén 

et al. (2011) samt Nordfält (2007) pekar på att butikernas kommunikation med kunderna 

ska göras med sinnesintryck baserat på de fem sinnena för att påverka och öka 

kundernas uppmärksamhet att hitta varorna som butikerna vill belysa och kunderna 

genom viss påverkan önskar. Samtliga respondenterna uppger sig här använda 

bemötandet och den personliga servicen som ett av de bästa kommunikationssätten. 

Susanne, Tomas och Pernilla uppgav även att skyltar var en stor och viktig faktor för att 

kommunicera med kunden. Det primära målet respondenterna hade med användandet av 

dessa stimuli var i tre fall att få nöjdare och mer tillfredsställda kunder medan i ett fall 

var det att enbart öka försäljningen. Nordfält (2007) påtalar att det finns ett starkt 

samband mellan att sträva efter nöjda kunder och ökad försäljning då en nöjd kund i 

många fall frivilligt stannar längre tid i butiken och därmed handlar mer. Svaren från 

respondenterna visar också på att det finns en viktig praktisk aspekt i att beroende på 

vilket synsätt butiken tillämpar skiljer sig butikens utvärdering väsentligt. Att utvärdera 

stimuli med målet att öka försäljningen är att objektivt se på om produkten sålt mer än 

tidigare samt om ökningen betalat vad stimuli rent ekonomiskt har kostat butiken. 

Respondenterna som å andra sidan valt att mäta kundnöjdheten har i större omfattning 

vägt in parametrar som besökslängd, om kunden ändrat sitt rörelsemönster, köpt 

sambands- eller substitut produkter. Val av uppföljningsmetod får i sin tur stora 

konsekvenser i framtida val av stimuli.    

 

 

 

Synintryck 
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Hultén et al. (2011) framhåller att synen är vårt skarpaste sinne och i många fall det 

mest använda och som påverkar kunden mest och att det därmed blir en naturlig följd att 

det också används i stor utsträckning men samtidigt är det viktigt att använda flera 

sinnen för att få en starkare och mer nyanserad upplevelse. Tre av respondenterna 

svarade här också att just kombinationen eller samspelet mellan olika sinnen var det 

viktigaste. Den fjärde respondenten hävdade i sin tur att utan möjligheten till synintryck 

var det i praktiken omöjligt att praktiskt leverera stimuli med de övriga sinnena.  

Lindstrom (2005) påpekar att synen traditionellt ofta varit den enda stimuli som 

används och som därför anses vara svår att enbart använda för att positionera sig, 

däremot har den fördelen av att kunden allt som oftast förlitar sig på synen. Susanne och 

Tomas påtalade att den viktigaste visuella bilden att förmedla till kunden är att kunden 

känner sig vilket skapar trygghet, antingen i form av en tydlig butiksstruktur eller att 

kunden känner igen sig i färgerna som används av kedjan. Övriga respondenter ansåg att 

estetiken var den viktigaste visuella aspekten i form av en luftig och ”ljus och fräsch” 

känsla i butiken som de menar hänger samman med att det skapar en större samhörighet 

med kunden som också strävar efter samma koncept i sina hem.    

 

Hörselintryck 

Samtliga respondenter svarade att de anser att en diskret bakgrundsmusik eller muzak, 

som en av respondent uttryckte det som, är det viktigaste hörselintrycket som de kan 

skapa för kunden. Däremot kunde Pernilla inte tillämpa det eftersom kedjan i sin tur inte 

tillät det. Henrik var den som hade tagit konceptet längst genom att låta personalens 

egen sinnesstämning både påverka musikvalet och ljudvolymen som därmed kunde 

variera kraftig från tid till tid, vilket sände ut en tydlig signal och upplevelse till kunden 

om personalens sinnesstämning. Gustafsson et al. (2014) påtalar att musik är effektivt 

att använda eftersom det till skillnad från övriga sinnen inte går att inaktivera, dock 

finns det en risk i att upprepningar av samma musik och volym över tid kan urvattnas 

och kunden inte längre blir medveten om den. Henrik tillämpar därmed en fördelaktig 

strategi i att variera utbudet vilket medför att de kunderna som har kännedom om de 

bakomliggande orsakerna och medvetet lyssnar och tar till sig av musiken.      

 

 

 

Smakintryck 
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Användandet av att skapa stimuli genom smakintryck skiljer sig respondenterna från 

”sällan” till ”alltid” vilket till viss del skulle kunna påverkas av butikens storlek, där den 

minsta butiken, Henrik, alltid använder det i samband med kundkontakten eller 

betalningen och låter kunden över tid provsmaka en stor andel av sortimentet medan det 

återigen blir mer sällan förekommande när butiken blir lite större och vanligt 

förekommande för de riktigt stora butikerna som har utrymme och ekonomi för att 

tillhanda provkök alternativt egen delikatessdisk som i fallet med Pernilla. I det senare 

fallet handlar det ofta om att lansera nya produkter eller att ge en frukt till barnen men 

sällan omfattar någon större del av sortimentet. Hultén et al. (2011) upplyser om att det 

här begränsande handhavande är karaktäristiskt för livsmedelsbutiker och sällan 

utnyttjas maximalt. Tre av respondenterna uppgav att de aldrig använder sig av 

spontana smakprover eller låter kunderna smaka och bedöma något mera ”oväntat” 

såsom olika apelsinsorter. Gustafsson et al. (2014) skriver att orsaken troligtvis ligger i 

att kunder generellt har ett kraftigt underutvecklat smaksinne och är osäkra på vad de 

anser smakar bra eller mindre bra vilket då skulle förvärras om de fick snarlika 

smakprover. Respondenterna ansåg däremot konceptet som klart intressant och Henrik 

menade på att det skulle ta sinnesmarknadsföringen till en ny nivå eftersom kunden mer 

aktivt fick använda även sina andra sinnen för att hitta olikheter. Inga av respondenterna 

arbetade heller aktivt med några direkta hjälpmedel förutom priset för att signalera en 

produkts smakkaraktär. Gustafsson et al. (2014) hävdar att det skulle underlätta för 

kunden med exempelvis smakklockor likt de Systembolaget använder sig av för att 

tydliggöra olika sorter som i fallet med apelsinerna.                   

 

Luktintryck 

Tre av respondenterna använde sig av nybakat bröd eller ”bake-off” som en respondent 

uttryckte det, som enda aktiva doftstimulering, ingen av dessa kombinerade den här 

doften med att låta kunden smaka på brödet, vilket enligt Hultén et al. (2011) skulle 

förstärka upplevelsen. En av respondenterna menade att det skulle kunna hämna 

försäljningen om det var möjligt att smaka redan i butiken. Henrik var den som var mest 

aktiv och använde i princip samtliga varor som hade en positiv doft och lät dessa vara 

exponerade och tillgängliga för kunden. Genom att kombinera flera dofter möts kunden 

här av en explosion av dofter vilket gör att kunden behöver koncentrera sig och 

verkligen känna efter för att uppfatta vilka olika nyanser doftintrycket innehåller vilket 

Henrik ansåg var positivt att tillämpa en ”ju-mer-desto-bättre” princip för att intressera 
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kunden som även gjorde att försäljningen påverkades positivt, vilket även till viss del 

styrks av Hultén et al. (2011). En av respondenterna var också inne på att arbeta 

proaktivt med att lukterna från ett annat perspektiv genom att eliminera oönskade lukter 

med hjälp av bra cirkulation i butiken. Nordfält (2007) hävdar här att det är viktigt att 

kunden upplever butiken som fräsch när de handlar livsmedel, däremot ger det sällan 

kunden en sinnesupplevelse om densamma utan snarare är något de tar för givet och 

sällan reflekterar aktivt över. Ingen av respondenterna arbetade med att förstärka 

befintliga dofter på exempelvis fruktavdelningen vilket Nordfält (2007) hävdar ger ett 

positivt intryck där kunden upplever sortimentet mer tilltalade om tomater alltid luktar 

tomater även om det inte är egentlig säsong.    

 

Känselintryck 

Känselsinnet var det sinne som var minst prioriterat av respondenterna, där bara en 

svarade att det var något de använder aktivt för att skapa stimuli för kunderna. I det fall 

när det användes innebar det att försöka skapa stimuli genom att möjliggöra för kunden 

att komma i kontakt med hela sortimentet genom att maximera antalet varor som är 

synliga samtidigt. Respondenten menar att tillgängligheten inte uppfattades som något 

tillrättalagt eller påtvingat av kunden vilket gjorde att de allt som oftast såg det som 

något mycket positivt. Hultén et al. (2011) beskrev tidigare att kunderna behöver 

naturligt känna på en rad produkter för att därigenom bygga upp ett formsinne som 

tillsammans med övriga sinnen snabbt kan göra en bedömning om en vara är attraktiv 

eller inte. I förlängningen menar Nordfält (2007) att det finns stora möjligheter för 

butikerna att utnyttja detta då kunden lätt med viss påverkan kan koppla ihop sitt 

formsinne till en viss butik, exempelvis genom att köttbitarna är mer kompakta eller 

kallare i en viss butik. Detta visades sig också hos systembolaget när de gick över från 

manuell disk till självbetjäning, att sortimentet är tillgängligt för kunden gör skillnad i 

försäljningen. De övriga respondenterna som angav att de inte använder sig av 

känselsinnet menade att butiken har sitt sortiment och det är tillgängligt om kunden är 

intresserad och vill känna på varorna, samt att Tomas ansåg att kunderna skulle bli 

irriterade om varorna ändrade plats genom att fronta olika varor för ofta vilket skulle 

förstöra strukturen i butiken med följden att kunden inte hittar de varor de letar efter. 

Henrik motiverade också sitt användande med att eftersom de tillhandahåller 

delikatesser med en hög kvalitet som kanske de är ensamma om att erbjuda i staden är 
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kunderna också mer intresserade av dem än att känna på dessa varor än de som återfinns 

i varje snabbköp.        

 

5.1.2 Upplevelse 

Pine och Gilmore (1998) påpekade tidigare att en upplevelse har olika definitioner 

beroende på vem det är som tillfrågas. Respondenterna har här också sett på en 

”upplevelse” och tolkat det på vitt skilda sätt där någon respondent direkt kopplat det 

till sinnesuttrycken såsom den perceptionsprocessen förespråkar medan andra 

respondenter tolkat det snarare vad de tror kunden anser vara viktigt i butiken.  

 

Susanne anser å sin sida att den viktigaste upplevelsen de som butik vill förmedla till 

kunden är initialt en fräsch och städad butik som möter dem i entrén och väl inne i 

butiken ska kunden få en upplevelse om en fördelaktig prisnivå på sortimentet. 

Mossberg (2003) hävdar här att butikerna ska differentiera sig med hjälp av upplevelser 

som berör kunden för att kunna öka sin försäljning. I det här fallet får butiken troligtvis 

svårt att skapa differentierade upplevelser som skiljer den från andra butiker genom att 

ha en ren butik med måttlig prisnivå. Merparten av kunderna förutsätter idag att 

butikerna städas regelbundet vilket kan vara svårt att överträffa på ett sådant sätt att 

kunden skulle bli positivt överraskad och få en upplevelse av det. Prisnivån som ett 

konkurrensmedel är enligt Grönroos (2008) ett mindre bra alternativ då det dels 

påverkar butikens lönsamhet samt är enkel att kopiera av konkurrenterna. Dessutom 

behöver troligtvis nivån vara exceptionellt låg för att det ska skapa en upplevelse hos 

kunden.  

 

För Tomas fanns ett stort fokus på att kunden ska uppleva en tydlig struktur och ordning 

i butiken, och där varorna inte ska byta plats utan anledning. Detta var också en 

anledning till att respondenten upplevde begränsningar med att skapa upplevelser 

eftersom det kunde skapa oordning i butiken med risk att kunden väljer en annan butik. 

Lindstrom (2005) hävdar att multisensoriska upplevelser snarare skapar starkare 

relationer mellan butik och kund vilket rätt utfört borde överväga de negativa riskerna 

som eventuellt uppkomma.  

 

Pernilla vars målgrupp främst var barnfamiljer inom det geografiska området där 

butiken är belägen såg det som sin viktigaste uppgift att skapa en familjär upplevelse för 

kunderna dels genom sortimentet men även i ett personligare bemötande. Detta menar 
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respondenten är en förutsättning att tilltala målgruppen och att få kunderna att 

återkomma och förbli stamkunder. Lindstrom (2005) hävdar att genom att skapa 

upplevelser upplevs som mer fördelaktig och kunderna uppskattar den mer och därmed 

återvända. I detta avseende har respondenten uppfyllt kravet på att få återkommande 

kunder. Mossberg (2003) diskuterar att butiken ska överträffa kundens förväntningar 

med upplevelser som ökar engagemanget och tillfredsställelsen, vilket Pernilla hävdar 

sker i samband med att de har en klar och tydlig målgrupp, barnfamiljer, därefter 

anpassar servicen på ett informellt sätt som gör att kunderna känner sig välkomna trots 

att de har barn med sig. Även att sortimentet är anpassat till målgruppen med 

exempelvis rabatter på blöjor i stället för andra produkter medför att kunderna upplever 

butiken på ett mer positivt och fördelaktigt sätt, vilket Lindstrom (2005) hävdade var 

målsättningen med att skapa upplevelser.  

 

Den sista respondenten resonerade kring olika stimuli och vilka olika upplevelser det 

kunde frambringa hos kunden men drog slutsatsen att den enskilt största och viktigaste 

var en unik smakupplevelse som bars upp av en personlig och hög servicenivå. 

Eftersom sortimentet är helt ätbart och noga utvalt från minsta chokladpralin till hela 

ostar är det att frambringa smaksensationer som är butikens primära mål enligt Henrik. 

Enligt Mossberg (2003) fanns det ett samband mellan kundens involvering i 

upplevelseprocessen och det slutliga resultatet. I det här fallet skulle kundens 

involvering kunna betraktas som mycket hög då de dels utsatts för en rad stimuli 

strategier som påverkat kundens sinne genom att både se sortimentet, känna på stora 

delar samtidigt som de inte kunnat undvara den påträngande lukten samt i de flesta fall 

fått ett eller flera smakprov. I samtliga fall har respondenterna ansett sig ha tillräckligt 

många stimuli strategier för att skapa i upplevelser hos kunden. 

 

 

5.2 Butikens interiör 

När det kommer till butiksinteriören och dess utformning finns hos samtliga 

respondenter en mer eller mindre tydlig koppling till de synintryck de önskar förmedla. 

Pernilla är här det tydligaste exemplet där de önskar förmedla ett estetiskt tilltalande och 

luftigt synintrycket till kunden när de kommer in i butiken samtidigt som de haft det i 

åtanke och fungerat som en röd tråd när de byggde om butikskonceptet för fyra år 

sedan. Respondenten menade på att det ligger i tiden och att kunderna efterfrågar ljusa 

och fräscha butiksmiljöer för att stimuleras och tycka det är roligt att handla. Underhill 
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(2009) är inne på liknande resonemang men tar det ännu lite djupare och hävdar att 

vikten av att kunna förmedla luftig miljö kan vara helt avgörande för att kunderna ska 

trivas. Anledningen är att kunder inte tycker om att trängas och där Underhill (2009) 

framför allt menar att kvinnor avskyr att bli knuffade eller emot stötta av andra kunder 

vilket potentiellt skulle kunna leda till att kunden väljer en annan butik vid nästa 

köptillfälle. Förutom den estetiska aspekten som Pernilla var inne på, finns det således 

även en mer djupliggande aspekt som talar för att implementera en interiör som är 

rymlig och klarar av de kundströmningar som finns i butiken. Gilbert (2003) hävdar att 

ett modernt och öppen interiör även kan underlätta och göra kontakten mellan 

frontpersonalen och kunden mer naturlig om de kan mötas på samma nivå. Detta var 

något som i stort sett alla respondenter eftersträvade, att kunna ge bättre och mer 

personlig kundkontakt, dock var det ingen som hade tänkt på sambanden med 

interiörens layout, utan de fokuserade enbart på personalens agerande.   

 

Enligt Nordfält (2007) finns det stora fördelar i att konstruera en gångslinga i butiken 

som kunderna följer för att komma i kontakt med en stor andel varor, och allra bäst är 

ett vänstervarv i butiken. Av respondenterna var det drygt hälften som aktivt hade valt 

att ha ett sådant upplägg. 

 

Både Hultén et al. (2011) samt Nordfält (2007)  fördelaktigt att interiören är uppbyggd 

med starka intryck och gärna har en iögonfallande produktkategori direkt innanför 

entrén. Samtliga respondenter har gjort ett medvetet val angående den första 

produktkategorin som kunderna kommer i kontakt med. En av respondenterna angav att 

de valt brödavdelningen, dels för att ha möjlighet att skapa upplevelse genom påverkan 

av doften av nybakat bröd. Andra aspekten som uppkom var att det tidigare varit en stor 

trend bland livsmedelsbutiken i samband med att det blev vanligt med att erbjuda 

”bake-off” bröd, vilket medförde att de ändrade sitt koncept då de tidigare haft samma 

koncept under lång tid och var redo för en förändring. Respondenten anser att konceptet 

varit lönsamt och att kunderna upplevt det som positivt med doften av nybakat bröd 

som möter dem. Nordfält (2007) påtalar också att det ligger en effekt i detta och att det 

gör kunderna medvetna och uppmärksamma på att det är dags att börja handla.  

 

Två av respondenterna framhöll att de tidigare haft brödkategorin i anslutning eller nära 

entrén men under de senaste 4-5 åren övergått till att istället placera frukt och grönt 
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avdelningen som första produktkategori. Nordfält (2007) påtalar att frukt och grönt har 

samma ”triggerfunktion” hos kunderna som tidigare nämnda brödkategorin men att 

frukt och grönt även har den fördelen att förutom att sända ut en svag doft även ger ett 

nyttigt och fräscht synintryck med en stark färgpalett som kan ha en mer uppiggande 

effekt på kunden än brödkategorin. Tomas hävdade att de inte såg några fördelar med 

att använda olika färger för att stimulera kunderna utan de snarare var där för att hitta 

vad de letade efter vilket medförde att de inte såg alla fördelarna med att fronta just 

frukt och grönt kategorin utan motiverade det mer med att ”någon kategori måste ju 

vara först så varför inte välja frukt och grönt?”. Respondenten uppgav också att rådande 

trender spelade in och att det gäller att hänga med i utvecklingen för att inte som de 

uttryckte det ”tappa kunder”. Pernilla hävdade på sin sida att de såg stora fördelar i att 

använda frukt och grönt tidigt i kundens köpslinga och att det gav dem ökad försäljning. 

Henrik, som uppgav att de hade ett förhållandevis litet sortiment inte resonerade kring 

traditionella produktkategorier utan valde istället de produkter som de själva ansåg vara 

mest intressanta eller som de hade kampanj på för tillfället. Respondenten såg en stor 

fördel i att använda större varor såsom presentkorgar och stora glasflaskor som tydligt 

kan ses av kunden eftersom få kunder stannar i entrén utan snabbt kommer in i hjärtat 

av butiken. Henrik påtalade också att de bästa produktplatserna var kring 

delikatessdisken samt kassan och att de där placerade frontade sina bästa produkter.     

  

Sett ur perceptionsprocessen har interiören betydelse både för själva upplevelsen och 

känslan den ska förmedla till kunden men troligtvis ännu mer i hur upplevelsen tolkas 

och vilken respons den får. Resonemanget kan förtydligas i exemplet med frukt och 

grönt som första produktkategori där det rätt använt och tillsammans med en anpassad 

interiör (ljus exponering, speglar som förstärker upplevelsen med mera) ger ett fräscht 

intryck på kunden. Med en interiör som inte speglar produktkategorins syfte genom 

exempelvis felaktig eller inte tillräcklig belysning skapar en felaktig upplevelse som 

troligtvis medför att eftersträvad kundrespons uteblir. I de fall interiören stämmer 

överens och är fullt anpassad påtalar Schmidt Thurow och Ås Fritz (2011) att kunden i 

perceptionsprocessen till största delen baseras sin tolkning på sin personliga 

referensram samt tidigare upplevelser om produktkategorin. I praktiken kan detta 

således innebära att produktkonceptet kan upplevas som positivt och innehålla bättre 

varor än med ett traditionellt koncept. Den upplevda produktkvaliteten beror således till 

stor den enligt perceptionsprocessens principer på utformningen av butikens interiör.     
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5.3 Sammanfattning 

Respondenterna använder sig medvetet eller omedvetet utav sinnesmarknadsföring för 

att kunna skapa upplevelser för kunderna. Däremot har tre av fyra respondenter inte 

tyckt att känselsinnet är ett viktigt sinne att väcka under ett butiksbesök. De anser att de 

inte påverkar sannolikheten för en ökad sinnesupplevelse, däremot hävdar Hultén et al. 

(2011) att kunderna behöver naturligt känna på en rad produkter för att därigenom 

bygga upp ett formsinne som tillsammans med övriga sinnen snabbt kan göra en 

bedömning om en vara är attraktiv eller inte. Detta betyder att respondenterna inte 

använd den teoretisk potential för sinnesmarknadsföring i butiken. Här nedanför finns 

en modifierad figur utav tidigare teoretisk figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Modifierad teoretisk referensramsmodell, egen figur 

 

Denna figur beskriver att utan känselsinnet kan detta ge en negativ effekt på att skapa 

upplevelser i butikens interiör. Hultén et al. (2011) hävdar att det är större sannolikhet 

att skapa sinnesupplevelser när samtliga sinnen är stimulerade, i detta fall bortfaller 

känselsinnet som strategiskt och medvetet inte används utav de flesta butikschefer då de 

anser att det är mindre viktigt.  

 

Nedanför finns en tabell som detaljerat visar hur butikscheferna använder den teoretiska 

potentialen utav sinnena i butikens interiör:    

         Sinnesmarknadsföring Syn Hörsel  Smak  Lukt Känsel 

Sinnesmarknadsföring Perceptionsprocessen 

Syn Hörsel Känsel Smak 
 

Doft 

Sinnesmarknadsföring i butikens interiör 

Butikens interiör 

Upplevelser 
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Butikschefer 

Susanne (ICA)      

Tomas (ICA)      

Pernilla (Coop)      

Henrik (Delikatesskungen)      

    Ingen användning medvetet utav sinnet 

    Delvis medveten användning utav teoretisk potential för sinnet 

    Används medvetet utav teoretisk potential för sinnet 

Tabell 5.3 Butikschefers användning medvetet utav sinnena, egen tabell 

 

I tabellen 5.3 som är ovanför belyser författarna att det är väldigt få sinnen som 

medvetet potentiellt används utav butikscheferna. Varför samtliga sinnen inte stimuleras 

som de bör stimuleras enligt tidigare forskning kan ha med ett antal olika aspekter. En 

av aspekterna kan vara att butiker som är centralstyrda såsom Coop och ICA är mer 

begränsade utav användning av samtliga sinnen i butiken gentemot Henrik som är 

butikschefen på en mindre delikatessbutik. En annan aspekt är de begränsningar som 

butiker har, de kan vara att Pernilla inte får ha musik i butiken då Coops 

marknadsavdelningen hade bestämt det och blir därmed svårare att kunna stimulera 

hörselsinnet. Tabell 5.3 belyser också att generellt sätt använder butikschefer sig 

medvetet för att kunna stimulera de flesta sinnen i butiken, men glömmer bort 

känselsinnet som inte medvetet används utav de flesta butikschefer gentemot tidigare 

forskning, genom att använda sig utav känselsinnet är det mycket enklare att kunna 

stimulera andra sinnen också. Detta kan ge stora betydelser för hur lönsamt ett företag 

kan bli, genom att kunna väcka samtliga sinnen och skapa upplevelser ökar 

sannolikheten till ett köp i butiken, som i sin tur leder till ökad omsättning med 

förhoppning till bättre ekonomiskt resultat.   

 

6 Slutsats 

Detta kapitel beskriver vilka slutsatser som författarna har kommit fram till genom att 

svara på syftet och samtliga forskningsfrågor. Kapitlet belyser alternativa framtida 

forskning kring författarnas studie.   
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Syftet med uppsatsen har varit att utforska skillnader mellan teoretisk potential för 

sinnesmarknadsföring och butikschefens subjektiva perception av potential för 

sinnesmarknadsföring. Genom att undersöka perceptionsmodellen och 

sinnesmarknadsföringens betydelse både på ett teoretiskt och praktiskt plan har vi 

strävat efter att kunna besvara följande forskningsfrågor: Vilken är den teoretiska 

potentialen för sinnesmarknadsföring? Vilken är den subjektivt varsebliva potentialen 

bland butikschefer? Vilka är skillnaderna mellan den praktiska och teoretiska 

potentialen? 

 

För att uppnå den fulla teoretiska potentialen för sinnesmarknadsföringen behöver 

butikerna som tidigare också omnämnts ha övergett den traditionella varulogiken och 

istället fokusera på en upplevelsebaserad servicelogik där sinnena står i centrum. 

Genom att kommunicera med sinnen genom att skapa sensationer som kunden själv 

tolkar blir kommunikationen mer personlig och mer direkt jämfört med traditionell 

marknadsföring. Potentialen är att detta medför nöjdare kunder som i sin tur skapar 

ökad konkurrenskraft och en förbättrad lönsamhet vilket kan vara avgörande för den 

enskilda butikens långsiktiga överlevnad. 

 

Butikschefernas subjektiva potential av marknadsföring undersöktes genom personliga 

intervjuer med butikschefer. Där framkom att det finns ett antal vanligt förekommande 

stimuli-åtgärder som används mycket frekvent hos de tillfrågade butikscheferna. Bland 

dessa hittar vi metoder med målsättningen att förmedla en attraktiv interiörupplevelse 

till kunden, vanligast genom att förmedla en bild till kunden att butiken har en tydlig 

struktur där det är lätt att hitta varorna, användning av bakgrundsmusik, erbjuda 

kunderna smakprover samt doftintryck i form av nybakat bröd. Av de tillfrågade 

respondenterna som använde denna stimuli upplevde det som vanligt förekommande att 

de i väldigt liten utsträckning reflekterade över att detta var aktiva strategier för 

sinnesmarknadsföring för att på ett positivt sätt utmärka sig från konkurrenterna. 

Snarare hävdade respondenterna att det var en naturlig del i den traditionella 

marknadsföringen. Genom att utgå från ovanstående resultat kan slutsatsen tolkas som 

att när övriga stimuli finns tillgängliga i en större omfattning och kunden har vant sig 

vid dessa, ökad risken att de omedvetet sorteras bort i perceptionsprocessen och kunden 

blir därmed inte medveten om stimuli. Den främsta upplevelsen som respondenterna 

ansåg sig skapa i butikerna kan sammanfattas i en ambition i att kunna visa upp en 
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luftig, ren och fräsch butik som ska upplevas som nystädad och ha en tydlig struktur. 

Upplevelsen av en positiv butiksinteriör skulle få kunden att i nästa steg förmedla en ny 

upplevelse om att sortimentet var lätt att hitta, på grund av den rymliga och ljusa 

interiören. Ett ytterligare resultat av en positiv butiksinteriör blev ett intryck av en 

generell högre kvalitet på sortimentet som skulle leda till att prisnivån upplevs som låg 

till måttlig. En slutsats av detta borde således kunna vara att butikschefernas fokus till 

stor del borde vara att anpassa butiksinteriören att upplevas mer positivt genom en 

högre implementeringsgrad av sinnesmarknadsföring som skulle ge nöjdare kunder och 

bättre lönsamhet. Samtliga butikschefer ansåg samtidigt att det fanns en rad 

begränsningar, såsom ekonomiska aspekter, brist på tid samt att det står den 

eftersträvade ordningen under lång tid framåt för att tillämpa en högre 

implementeringstakt av sinnesmarknadsföringen. Den subjektiva potentialen hos 

butikscheferna kan således tolkas både som att det finns en stor potential genom att 

samtliga butikschefer framhåller alla sina sinnesupplevelser de levererar till kunden 

samtidigt som antalet upplevelser är starkt begränsat och också återfinns hos flertalet 

andra butiker.   

 

Syftet kan således sammanfattningsvis besvaras genom att först konstatera att det finns 

stora skillnader mellan de tillfrågade butikscheferna och i de tidigare nämnda teoretiska 

modeller för sinnesmarknadsföring. Livsmedelsbutikernas traditionellt stora 

produktfokusering lever i olika omfattningar fortfarande kvar och kärnan hos aktuella 

butikschefer finns snarare i en klassisk varulogik snarare än i en upplevelselogik som 

bygger på transaktioner snarare än sinnen. Resultatet blir att sinnesmarknadsföringen 

blir ett komplement till den etablerade marknadsföringen som i dessa fall förutom 

transaktioner även bygger på relationer med kunden. En anledning till att 

sinnesmarknadsföringen inte har implementerats fullt ut som inom många andra 

områden inom detaljhandeln skulle kunna förklaras av att den klassiska bilden av att 

kunden nästan genetiskt, skulle ha ett motstånd för att handla mat där det uteslutande 

handla om ett ont måste och till varje pris hitta de billigaste varorna, till viss del även 

kan återfinnas i butiksledningen och butikschefen. En av respondenterna menade på att 

det till varje pris måste underlättas för kunden att hitta eftersökta varor och att allt som 

kan tänkas ”störa ordningen” skulle upplevas som negativt för kunden. Sett ur ett större 

historiskt perspektiv och i jämförelse med andra varor borde livsmedel ha mycket bra 

förutsättningar för att kunna upplevas som lika ”roligt”, som att exempelvis handla nya 
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kläder och även tillfredsställa lika många behov under förutsättning att butikschefens 

syn på sinnesmarknadsföring ändras och implementeras fullt ut och möjliggör en ny 

strategisk och taktisk marknadsföring. Slutsatsen är dock att butikscheferna idag ser en 

rad begränsningar som togs upp och generellt inte tillämpar nya strategier utan att kunna 

säkerställa deras verkan, vilket medför att många av de stimuli som idag används 

återfinns även hos flertalet av konkurrenterna.       

 

I en jämförelse mot den teoretiska modellen över perceptionsprocessen går det att 

konstatera att de strategier och tillvägagångssätt som butikscheferna anser sig känna till 

och tillämpar bygger på en betydligt enklare perceptionsmodell än den teoretiska. 

     

 

 

Figur 6 Modifierad perceptionsmodell, egen modell 

 

Respondenternas svar tydde på att liknande stimuli används av butikschefer, analysen 

av svaren visade på att det kan förklaras i att butikerna till stor del utgår från vilken 

respons de önskar från kunderna som i stor utsträckning är beroende av responsen och 

det stimuli som andra butiker använder sig utav. Genom att utgå från vilken respons 

som ska förmedlas visar resultatet på att urvalet av tillgänglig stimuli kraftigt begränsas. 

Stimuli skapas hos de utvalda butikerna med avsikt att snarare skapa en känsla hos 

kunden än en upplevelse. Bland respondenternas svar gick det att uttolka att det 

handlade om att förmedla ”att vara en butik med låga priser” eller vara ”familjär” vilket 

kan tolkas mer som en känsla än upplevelse. Det blir också tydligt att det hänger 

samman med den mer traditionella relationsmarknadsföringen än en utpräglad 

sinnesmarknadsföring genom att sträva efter att förstärka kundrelationen genom att 

förmedla en känsla som kundgruppen finner attraktiv.  

 

Utifrån att konstatera att butikerna fortfarande har ena benet i den traditionella 

produktfokuserade marknadsföringen och den andra mitt emellan relations- och 

sinnesmarknadsföringen, finner vi en rad åtgärder som kan hjälpa till att en gång för alla 

flytta det sista benet rakt in sinnesmarknadsföringen för att uppnå en högre teoretisk 

potential av sinnesmarknadsföringen. Ett argument emot detta skulle vara att den 

teoretiska bilden inte avspeglar verkligheten och därmed inte har tillräcklig potential att 

fullt implementeras i verkligheten. Däremot har de sinnestrategier som förverkligats 

Önskad respons 
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baserat på sinnesupplevelser i de flesta fall sett ut att fungera därigenom anser vi att de 

teoretiska modellerna är tillräckligt tillförlitliga och korrekta för att ges en möjlighet att 

prövas i butiksmiljön innan de eventuellt förkastas. Författarna anser att butikerna 

behöver skapa konkurrensfördelar genom att fokusera mer på att implementera större 

delar av den teoretiska perceptionsmodellen med att bland annat ta hänsyn till kundens 

omedvetna selektering och anpassa sortimentet och produktplaceringarna efter dessa 

principer. Genom att få en förståelse om att det inte är produkterna som är butiken, då 

samma varor även finns hos konkurrenterna, utan snarare är personalen som kunden 

förknippar med företaget och tillsammans med butikens interiör behöver leverera 

multisensorisk kommunikation med kunden som baseras på att sinnena är i centrum.    

  

6.1 Framtida forskning 
Det finns en del framtida forskning som andra forskare skulle kunna studera. För att få 

en bredare bild av hur sinnesmarknadsföringen kan utvecklas hos livsmedelsbutiker 

skulle forskning även behöva undersöka kundens subjektiva bild av använda 

sinnesstrategier och vad de upplever och hur de tolkar sinnesuttrycken. Att forska vidare 

på kundens perspektiv skulle även vara intressant att undersöka ifall det finns ett 

samband mellan en hög perceptionell kännedom om sinnesmarknadsföring hos 

butikschefen och en hög tillfredsställelse hos kunden, det vill säga är det möjligt att 

omsätta den teoretiska potentialen för marknadsföring i praktiken och få den förväntade 

responsen från kunden?  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Frågemall för intervju  

Butik: ______________________________________________________________ 

Namn: ______________________________________________________________ 

Befattning:___________________________________________________________ 

 

1. Generella frågor – om butiken 
 

1.1 Hur länge har du varit butikschef? Vad har du för bakgrund? 

 

1.2 Hur många anställda har ni?  

 

1.3 Hur länge har butiken funnits?  

 

1.4 Hur stor är butiksytan?  

 

1.5 Hur stor är omsättningen? 

 

2. Generella frågor – om kunden  
 

2.1 Hur kommunicerar ni med kunden i butiken ? 

 

2.2 Vilka sätt att kommunicera med kunden i butiken är mer eller mindre viktiga? 

(rangordning av svar på frågan ovan?) 

 

2.3 Varför rangordnar du på detta vis ? 

 

3. Sinnesmarkandsföring 
 

3.1 Riktar ni er specifikt mot några av konsumentens sinnen (Syn, Hörsel, Smak, Lukt, 

Känsel)? Och på vilket sätt gör ni det? 

 

3.2 Vilka sinnen som används för att att kommunicera med kunden i butiken är mer 

eller mindre viktiga? (rangordning av svar på frågan ovan?) 

 

3.3 Varför rangordnar du på detta vis ? 

 

4. Begränsningar med sinnesmarkandsföring  

 

4.1 Vad begränsar er hur ni kommunicerar med kunden i butiken? 

 

4.2 Vad begränsar betydelsen för olika sätt att kommunicera med kunden? (rangordning 

av svar på frågan ovan?) 

 

4.3 Varför rangordnar ser begränsningarna ut på detta vis? 

 

 

5 Butikens interiör 
  5.1 Hur har ni utformat butiken?  



  
 

II 

- butikens layout (kundvarv, tillgänglighet, varuplaceringar etc)  

- belysning (vilka typer används och var) 

- färgsättning (av lokalen, hyllor etc) 

- skyltning (Hur används dessa, placeringar, storlekar, text, innehåll etc) 

 

6. Upplevelser 
 

6.1 Vilken upplevelse vill ni skapa för målgruppen? Vilka förväntningar ska de komma 

med och hur ska deras känsla vara efter att besökt er? 

 

6.2 Hur skapar ni upplevelser för kunderna i butikens interiöra miljörent konkret? 

 

6.3 Har ni statistik på hur länge vistas en ”normalkund” vistas i butiken och hur har ni i 

så fall utifrån detta valt att skapa maximal upplevelse?  

 

 


