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Sammanfattning  

 

Titel: Sinnesmarknadsföring - Konsumentens köpupplevelse i klädbutikers 

kassaområde 

 

Utgivning: 2016-05-26 

 

Författare: Helena Jirestål, Maria Lundin & Erika Svensson 

 

Handledare: Dan Halvarsson 

 

Examinator: Bertil Hultén 

 

Kurs: Inrednings- och butikskommunikation, Examensarbete (Kandidat) 15 hp, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2FE23E.  

 

Forskningsfråga: Hur påverkas köpupplevelsen av sinnesmarknadsföring i 

kassaområdet? 

 

Syfte: Studiens syfte är att förstå hur sinnesmarknadsföring påverkar konsumentens 

köpupplevelse i klädbutikers kassaområde.  

 

Metod: Studien bygger på fyra fokusgrupper av ostrukturerad intervjuform. Den är av 

kvalitativ karaktär och har ett induktivt synsätt med inslag av det deduktiva synsättet.  

 

Slutsats: Det kan konstateras att sinnenas samspel i olika kombinationer skapar olika 

köpupplevelser i kassaområdet. Konsumentens köpupplevelse påverkas av över- och 

understimulering av sinnena. 
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Abstract 
 

Title: Sensory marketing - Customers shopping experience in checkout areas in 

clothing stores 

 

Publication: 2016-05-26 

 

Authors: Helena Jirestål, Maria Lundin & Erika Svensson 
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Research question: How is the customer experience influeced by the sensory 

marketing in the checkout area? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to study the state of sensory marketing´s 

influence on the consumer's shopping experience in checkout areas in clothing stores.  

 

Method: The study is based on four focus groups of unstructured interview form. It is 

of a qualitative nature and has an inductive approach but also a hint of the deductive 

approach. 

 

Conclusion: It can be established that the sensory interaction in different combinations 

create different shopping experiences in the checkout area. The consumers shopping 

experience is influence by over- and under stimulation of the senses.  
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1 Inledning 

I detta kapitel diskuteras studieproblemet. Här får läsaren en bakgrund om vad 

sinnesmarknadsföring är och hur det kan användas i kontext till butiker. Dessa ämnen 

kommer studiens författare identifiera samt precisera i problemdiskussionen som sedan 

mynnar ut i syftet med studien samt en frågeställning.  

1.1 Bakgrund 

Något som har ökat alltmer i betydelse för marknadsförare under senare år, både 

teoretiskt och praktiskt men även ur forskningssynpunkt, är sinnesmarknadsföring. 

Marknadsföringen blir mer personlig då det i samband med köp- och 

konsumtionsprocesser betonar betydelsen av människans sinnen, känslor och 

upplevelser. (Hutlén 2014) Synen har länge varit det sinne inom marknadsföringen som 

främst dominerat men fokus har flyttats till en individuell och personlig upplevelse. 

Detta genom att engagera människans fem sinnen, synen, hörseln, känseln, smaken och 

lukten. (Hultén, Broweus & Van Dijk 2011) Genom att intressera konsumenten för 

varumärket samt produkten och samtidigt tillfredsställa konsumentens 

sinnesupplevelser kan detta frambringa en starkare lojalitet till varumärke t och öka 

produktens attraktion (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström 2014). Genom 

att utgå från konsumenternas verklighet kan det hjälpa organisationer och företag att 

skapa kunskap om vad konsumenterna föredrar och utveckla olika 

marknadsföringsstrategier (Ekström 2010). 

Något som kan vara avgörande för att skapa en förbindelse med konsumenten är 

butiksutformningen. En butik kan med hjälp av bra och genomtänkt design förvandlas 

från något som är igenkännbart till något som är enastående och skapar upplevelser. 

Modern och trendig utrustning samt ny design hjälper inte bara återförsäljare att dra till 

sig mer kunder och öka försäljningen utan det hjälper även företag att ständigt ligga 

steget före sina konkurrenter. (Sachdeva & Goel 2015) Klädbutiker är ett exempel på en 

bransch som investerar allt mer i att ge kunden en upplevelse för att diffe rentiera sig och 

uppmuntra kunden till att stanna kvar och konsumera mer (Clarke, Perry & Denson 

2012).  Det faktum att utvecklare inom detaljhandeln och återförsäljare satsar på en mer 

tredimensionell shoppingupplevelse fylld med färger, ljud, texturer och rörelse leder till 

att konsumenterna shoppar mer, stannar längre och lämna butiken med ett varaktigt 

minne (Sachdeva & Goel 2015). 
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1.2 Problemdiskussion  

Krishna (2014) beskriver att forskning på senare år har visat att sinnesupplevelser 

påverkar individens preferenser och beslutstagande. Att tillämpa upplevelser genom 

sinnena kan tillfredsställa kunden på ett djupare plan och skapa en ökad lojalitet, vilket 

kan medföra bättre lönsamhet för företaget (Hultén 2014). En köpupplevelse handlar om 

att företag ger kunden en upplevelse där koncept, personal och sortiment står i fokus 

och kan i sin tur generera i en förstärkt varumärkesidentitet där försäljning ökar (Dage ns 

Handel 2015). Dessa anledningar kan därför vara viktiga att företag tar i beaktning. 

Schmitt (2003) beskriver att företag idag är medvetna om hur viktig kunden är, men han 

ifrågasätter trots det om företag idag behandlar kunden på rätt sätt. En opersonlig 

marknadsföring med ett ensidigt fokus på produkters attribut och produktfördelar inom 

marknadsföring har börjat ifrågasättas (Hultén 2014). För att kunna förstå konsumenten 

kan det vara av betydelse att förstå konsumenternas beteende (Ekström 2010).  

Konsumentbeteende kan sammanfattas som läran av den process där konsumenter 

väljer, köper och använder eller föryttrar produkter eller tjänster för att tillfredsställa 

önskemål eller behov (Solomon et. al. 2010). Trots begreppets betoning på beteende är 

konsumentbeteende ett mycket bredare ämnesområde med fler aspekter att ta hänsyn till 

än bara beteende. Det har på senare år utökats till att omfatta ord som önskningar, 

förberedelser av köp, äga, använda, reparera och återvinna. (Ekström 2010) Att 

tillfredsställa konsumenter inom mode- och klädindustrin har blivit svårare då 

konsumenternas prioriteringar tydligt har förändrats. Detta på grund av att 

konsumenterna förväntar sig att få ut mer för vad de betalar samt att värderingar och 

betydelsen av deras kläder styr ännu mer. (De Klerk & Lubbe 2008) 

 

Idag finns det ett överflöd av varor och tjänster på marknaden för konsumenterna att 

välja mellan. Den stora mängden varor kan ibland göra det svårt för konsumenterna att 

överblicka vad som finns och själva beslutsprocessen innan köp kan dessutom ta längre 

tid. (Ekström 2010) Beslutsprocessen kan påverkas av bland annat 

butikskommunikationen, där den främsta tanken är att tilltala konsumenternas syn och 

hörsel. Något som kan påverka beslutsprocessen är sensorisk information, vilket innebär 

information som tas upp via sinnena. Att enbart fokusera på hörsel- och synsinnet i 

marknadsföringssyfte kan vara otillräckligt när det handlar om att övertyga 

konsumenterna. Därför riktas mer fokus på marknadsföring där alla de fem sinnena 
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involveras. (Milotic, 2003; Lwin & Morrin 2012) Denna typ av marknadsföringsstrategi 

där kundernas sinnesupplevelser står i centrum kallas för sinnesmarknadsföring (Hultén 

2011). 

 

Hur konsumenter beter sig och uppfattar varor beror enligt forskning på olika 

sinnesintryck som kan påverka konsumenterna (Hultén 2011). Krishna & Schwarz 

(2014) beskriver det med orden ”People perceive the world through their 

senses.”(Krishna & Schwarz 2014 s.162) Synsinnet är det vanligaste sinnet i att 

uppfatta tjänster eller varor och det är även det sinne som på ett kraftfullt sätt upptäcker 

skillnader och förändringar i miljön. (Hultén 2011) Information som uppnås genom 

känselsinnet är också viktig för att kunna utvärdera produkter (Peck & Childers 2003). 

Underhill (2010) förklarar att vi lever i ett samhälle där vi genom shopping får chansen 

att uppleva materiella egenskaper hos produkter. Han förklarar även att shopping utan 

beröring, exempelvis genom Internet, aldrig kommer kunna utmana de fysiska butikerna 

på samma sätt. (Underhill 2010) 

 

Något som människan ständigt möts av i vardagen är en mängd olika ljud. Genom dessa 

ljud skapas en uppfattning om vad som händer i omgivningen (Hultén et al. 2011). Ljud 

i form av musik är något som påverkar människors humör som i sin tur påverkar 

människans beteende, musik kan därför ha en betydande roll i butiker (Yalch & 

Spangenberg 1990). Luktsinnet är det sinne som berörs omedvetet av dofter och det 

medför att sinnesstämningen hos människan påverkas (Hultén et al. 2011). Inom 

detaljhandeln kan även användandet av dofter ses som en trend för att påverka 

konsumenten på ett undermedvetet plan (Gustafsson et al. 2014). Doftmarknadsföring 

är något som har blivit allt vanligare bland företag för att skapa doftupplevelser och i 

forskning om dofter har det visat sig att det påverkar både försäljningen och 

lönsamheten. (Hultén 2014) När det gäller att förmedla smak- och sinnesupplevelser av 

ett varumärke delas smaksinnet upp i två dimensioner, den gastronomiska smaken och 

den estetiska smaken. Den gastronomiska smaken har en koppling till mat och 

livsmedel medan den estetiska smaken kopplas till estetik, personlig smak och känslor. 

(Hultén 2014) Det är individers personliga smak som styr och vägleder de beslut som 

fattas i vardagen (Hoyer & Stokburger-Sauer 2012). 
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Enligt Yildirim, Ayalp, Aktas & Hidayetoglu (2014) är kassadisken det mest centrala 

som ligger till grund för köpupplevelsen och kan därav anses vara butikens viktigaste 

designelement. Trots att kassaområdet är ett viktigt element så beskriver Underhill 

(2010) hur ingen funnit ett sätt att göra området tilltalande och han beskriver dessutom 

att kassor är en stor källa till frustration och shoppingångest. För kunden kan hela 

upplevelsen påverkas negativt om kassaområdet inte medför att de känner sig sedda 

(Persson 2016). Parsons (2011) beskriver att butiksatmosfären är extra viktig inom 

mode och detaljhandeln. Han beskriver att klädbutiker ofta lägger för mycket fokus på 

butikskommunikation och att fokus på andra aspekter som påverkar sinnena glöms bort 

som exempelvis, väggar, golv, dofter, musik och temperatur (Parsons 2011). Företag 

lägger även mycket fokus på merförsäljning då det resulterar i ökad försäljning 

(Försäljningschefen 2016). Det är viktigt att företag inte endast fokuserar på 

merförsäljning då en upplevelse istället kan resultera i lönsamhet och samtidigt skapa en 

lojalitet och behovstillfredsställelse för kunden (Hultén 2014).  

 

1.3 Problemformulering 

Hur butiksmiljön och butiksatmosfären kan påverka konsumenters shoppingbe teende är 

områden som är väl studerade. Bland annat Kotler (1973) studerade redan på 1970-talet 

hur miljön inom detaljhandeln och framför allt butiksatmosfärens signaler inom 

detaljhandeln  kan påverka människors beteende och uppfattningar. Även Scarpi (2006) 

konstaterar i sin artikel Fashion stores between fun and usefulness att miljön i 

klädbutiker kan påverka hur kunderna rör sig i butikerna, det vill säga olika typer av 

beteenden. Sinnesmarknadsföringens påverkan på konsumenternas beteenden i olika 

situationer är också ett tidigare studerat område av forskare som exempelvis Hultén 

(2011), Krishna (2012) och Soars (2009). Hultén (2011) beskriver i sin artikel Sensory 

marketing: the multi-sensory brand-experience concept hur företag bör tillämpa 

sensoriska strategier. Där beskrivs även tre förklarande nivåer inom en modell som 

heter SM. I artikeln av Krishna (2012) ges en överblick om forskning på 

sinnesmarknadsföring och sensorisk perception. Avslutningsvis beskriver Soars (2009) 

hur sensoriska stimuli kan förbättra shoppingupplevelser, påverka miljöer samt hur 

beteenden kan förändras på ett sätt som ligger utanför vårt medvetande.  
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En artikel som studiens författare funnit är lik sin egen är Consumer perceptions and 

functional evaluations of cash desk types in the clothing retail context skriven av 

Yildirim, Ayalp, Aktas & Hidayetoglu (2014). Deras studie syftar till att bedöma 

konsumenters funktionella utvärderingar och uppfattningar av tre olika kassadiskar för 

klädbutiker inom detaljhandeln. Studien visar att kunderna genomgående föredrar en 

viss typ utav kassadisk. Författarna drar slutsatsen att återförsäljare kan göra sina 

butiker mer attraktiva genom att anpassa sina kassadiskar utefter detta. Författarna till 

den här studien anser att den här typen av forskning liknar författarnas egen studie på ett 

sätt, då den studerar hur konsumenterna uppfattar och utvärderar utformningen av olika 

kassadiskar i klädbutiker. Till skillnad från forskningen av Yildirim, Ayalp, Aktas & 

Hidayetoglu (2014) så avser inte denna studie att endast förstå hur konsumenten 

uppfattar kassadisken på ett visuellt sätt. Den här studien handlar om att utifrån 

sinnesmarknadsföring förstå hur denna typ av marknadsföring kan påverka 

konsumenternas köpupplevelse i kassaområdet i klädbutiker.  

Det förekommer forskning kring hur människans beteende kan påverkas av atmosfären i 

en butik. Det kan även konstateras att det finns forskning som beskriver hur 

sinnesmarknadsföring påverkar individers beteenden i butiker och hur dessa strategier 

kan skapa olika köpupplevelser för kunden. Hur konsumenten påverkas av 

sinnesmarknadsföringen i just klädbutikers kassaområden är något som studiens 

författare anser är ett mindre utforskat område. Det finns alltså ett gap i forskningen på 

området och med denna studie önskar studiens författare kunna göra ett bidrag till 

forskningen genom att minska det gapet. För att minska gapet ämnar studiens författare 

att i en kvalitativ metod tillämpa fokusgrupper som forskningsmetod, för att på så sätt 

kunna förstå konsumenters perspektiv och tankar kring sinnena samt dess påverkan i 

klädbutikers kassaområde.  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att förstå hur sinnesmarknadsföring påverkar konsumentens 

köpupplevelse i klädbutikers kassaområde.  
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1.5 Forskningsfråga  

Hur påverkas köpupplevelsen av sinnesmarknadsföring i kassaområdet?  
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2 Teori  

I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen som berör studiens 

ämnesområde presenteras. Kapitlets struktur bygger på huvudrubriken 

Sinnesmarknadsföring, därefter följer underrubriker i form av de fem sinnena, syn, 

hörsel, känsel, smak och lukt. Vidare kommer en redogörelse för köpupplevelsen och 

slutligen en sammanfattning av de begrepp som behandlats under kapitlets gång. 

2.1 Sinnesmarknadsföring  

Krishna, Cian, och Sokolova (2016) definierar begreppet sinnesmarknadsföring följande 

"Marknadsföring som engagerar konsumenternas sinnen och påverkar deras 

uppfattning, bedömning och beteende” (Krishna et al. 2016, s. 142). 

Sinnesmarknadsföring kan ur ett ledningsperspektiv användas för att undermedve tet 

trigga igång konsumenters tankesätt kring varumärkets produkter och personlighet. Ett 

exempel på detta kan vara den fysiska produktens abstrakta egenskaper som till exempel 

dess kvalitet, modernitet, elegans, stil etcetera. Sinnesmarknadsföring kan äve n 

tillämpas för att göra inverkan på konsumentens uppfattning om en produkt genom 

exempelvis dess färg, form, lukt eller smak. (Krishna 2012) 

En grundläggande teoretisk utgångspunkt inom sinnesmarknadsföringen är enligt 

Hultén (2014) att som varu- och tjänsteföretag erbjuda konsumenterna 

sinnesupplevelser på ett mer individuellt och personligare sätt. När de fem sinnena 

involveras i marknadsföringen kan en personlig upplevelse av varumärket skapas på ett 

djupare och emotionellt plan (Hultén 2014). Sinnenas påverkan kan även förklaras 

enligt följande ”Sensory stimuli can influence environments, improve the shopper 

experience and change the nature of behaviour in ways beyond our consciousness”. 

(Soars 2009 s. 286)  

Hultén (2014) förklarar att i framtiden anses upplevelser bli den viktigaste 

värdeskapande faktorn och att tjänsteekonomin är i en pågående övergångsfas till att bli 

en upplevelseekonomi. Enligt forskaren Soars (2009) behöver den traditionella 

marknadsföringen förändras för att kunna intressera och sysselsätta 2000- talets 

konsumenter. Att skapa upplevelser med hjälp av sinnena är ett nytt tankesätt som 

skapar ett större värde och tar hänsyn till individers behov. Olika individer och grupper 

av konsumenter har annorlunda uppsättningar av behov och kommer därför reagera på 
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sensoriska upplevelser på olika sätt. För återförsäljare och företag är utmaningen att 

identifiera dessa behov och reaktioner. (Soars 2009) 

2.1.1 Synsinnet  

Synen porträtteras som ett av människans viktigaste sinnesorgan (Hultén et al. 2011). 

”De flesta av människans beslut i det dagliga livet grundas till största delen på 

synintryck” (Hultén et al. 2011, s. 57). Av all information som konsumenten tar in 

svarar synen för 70 till 80 procent (Gustafsson et al. 2014). Synupplevelsen är det som i 

regel bidrar till att konsumenten tycker att ett företag eller varumärke är tilltalande. Den 

inverkan som synsinnet har ger företag möjligheten att uttrycka varumärkesidentitet, 

känslor och värderingar. Synsinnet och det visuella systemet bidrar till att  synliggöra 

skillnader när det gäller till exempel design och butikslayout. Att tolka visuella intryck 

är ett inlärt beteende som människan lär sig i tidig ålder. (Hultén et al. 2011) 

Ett vanligt förekommande uttryck hos företag och produkter är beskrivet av Hultén et al. 

(2011) som ”den genetiska koden”. Det är ett uttryck för den visuella helheten som 

handlar om hur företag kan särskilja sig från konkurrerande företag med design som 

främsta konkurrensmedlet (Hultén et al. 2011). En annan forskare vid namn Lee-

Mortimer (1994) beskriver att ”Design is probably the single most powerful tool that 

can be used to position the company as “world class” and motivate staff to excellence.” 

(Lee-Mortimer 1994 s.31) En annan viktigt aspekt är att interiören associeras till 

produkterna som även kan bidra till en förstärkt sinnesupplevelse. Utformningen av 

kassadiskar, hyllsystem och andra icke verbala symboler kan bidra till denna koppling. 

(Gustafsson et al. 2014) Haug och Borch Münster (2015) beskriver att 

inredningselement måste matcha varandra både praktiskt och visuellt. Forskarna 

beskriver även att ett designbeslut påverkar ett annat och att den atmosfär som 

interiören skapar måste överensstämma med de övriga visuella signaler som den yttre 

fasaden signalerar (Haug och Borch Münster 2015). Det visuella intrycket kunden får av 

en butik är av stor betydelse för vilka känslor kunden sedan kommer fö rknippa med 

butiken (Orth, Heinrich & Malkewitz 2012). Det är dock inte bara det visuella intrycket 

i form av interiör och exteriör som är viktigt, även en visuellt tilltalande produkt kan 

påverka konsumentens humör positivt (Gustafsson et al. 2014).  

Två element som ligger till grund för interiörens och exteriörens påverkan på 

konsumentens synsinne är ljus och färg. Ljuset är något som framförallt påverkar 
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människan genom visuella effekter, till exempel ljus och mörk belysning, bländning och 

strålning samt biologiska effekter som livlighet och vakenhet. Ett exempel på hur ljus 

kan påverka konsumenten är att stark belysning kan signalera att en person bör gå 

snabbare, medan en låg belysning ger känslan av friheten att ta sin tid utan att stressa. 

(Gustafsson et al. 2014) Ljus kan signalera ett flertal olika aspekter. Billig belysning i 

form av ljusrör kan till exempel signalera lågpris medan ljussättning anpassad till miljön 

kan bidra till att skapa en stämning som fångar kundens intresse. Att använda en 

variation i belysningen kan vara av fördel för att bidra till en förändring. (Hultén et al. 

2011)  

Forskning visar på att färger kan påverka individens val, humör och känslor. (Soars 

2009). Det är av vikt att företag tänker på att anpassa färgval till de värden varumärket 

ska utstråla då olika färger har olika betydelser. Röd är en färg som attraherar synsinnet 

snabbt och används därför ofta i logotyper, annonser och produkterbjudanden. (Hultén 

et al. 2011) Gult är den färg som det mänskliga ögat generellt registrerar först (Soars 

2009). När det gäller andra färger anses grått vara en färg som kan ge ett professionellt 

intryck medan färgen orange skapar ett vänligt intryck. (Hultén et al. 2011) Med hjälp 

av varierade färger och ljusnivåer går det följaktligen att påverka hur lång tid en kund 

stannar kvar i en butik (Soars 2009).  

De icke verbala attributen kan vara lika viktigt som det verbala i möten i butiken. 

Butikspersonalens icke verbala kommunikation kan ha en stor betydelse. Står 

exempelvis kassapersonal med armarna i kors kan det bidra till ett dåligt intryck för 

konsumenten. Butikspersonalens kroppshållning kan påverka konsumentens bedömning 

och en rakryggad person kan uppfattas som mer engagerad. (Gustafsson et al. 2014) 

Tidigare studier har visat att säljare, deras kunskap och attityd tillsammans med plats, 

pris, bekvämlighet, butikslayout och kvalitet av varor representerar en butiks image. 

Hur människor skapar intryck av en annan individ har forskare funnit beror på den 

andre individens kläder. Som ett exempel påverkas konsumentens inställning till säljare 

med formella arbetskläder positivt jämfört med informella kläder som har en tendens till 

negativ påverkan. Formella arbetskläder utstrålar kunnighet, trovärdighet samt 

yrkesskicklighet. (Yan, Yurchisin & Watchravisringkan 2011) 
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2.1.2 Hörselsinnet 

”Ljud bidrar till människans sinnesstämning och psykologiska tillstånd, och varnar för 

faror likväl som de skapar lugn och ro för själen” (Hultén et al. 2011, s. 83). Människan 

möts ständigt av en mängd ljud i samhället som i sin tur leder till uppfattningen om vad 

som händer i omgivningen. För att förstå åsikter, känslor och argument har ljudet en 

stor betydelse. Med anledning av detta är det många företag som arbetar med att 

förstärka sitt varumärke med sinnesupplevelser i form av ljudupplevelser. (Hultén et al. 

2011)  

Musik är något som påverkar människors humör, humöret påverkar i sin tur människans 

beteende och på så sätt kan det konstateras att musik har en betydande roll i butiker 

(Yalch & Spangenberg 1990). Det har visat sig att musik kan bidra till att människan till 

exempel inte känner stress i en kö men även hur dyra varor kunden handlar kan 

påverkas av musiken. Vilken musikgenre och ljudvolym företag väljer är viktiga attribut 

att ha i åtanke för att ljudet inte ska ha en negativ inverkan på konsumenten. 

(Gustafsson et al. 2014) Rätt sorts musik kan leda till att kunden stannar längre och 

spenderar mer pengar men även skapa en varumärkesidentitet och image för företag. 

(Soars 2009). Det finns både för och nackdelar med vilken ljudvolym och vilket tempo 

som tillämpas, en låg ljudvolym kan bidra till en bättre interaktion mellan sä ljaren och 

kunden medan tempot i musiken kan resultera i att konsumenten shoppar snabbt eller 

långsamt (Yalch & Spangenberg 1990). Tempots inverkan på människans 

tidsuppfattning kan vara av betydelse. I en undersökning visade det sig att musik med 

lägre tempo ökar den känslomässiga responsen och konsumenten kan då uppleva 

väntetid som kortare. Trots detta så använder sig många företag utav musik med högt 

tempo där butikerna ofta syftar till att påverka specifika kundgrupper till köp. (Hultén et 

al. 2011) Skulle en butik välja bort musik och istället låta tystnaden ta plats, anses inte 

det vara något fel om det visar sig vara det mest lämpliga alternativet för just den 

specifika miljön (Soars 2009).  

I detaljhandeln är bakgrundsmusik en betydande faktor över hur länge konsumenten 

stannar i butiken och hur konsumtionen påverkas. Denna typ av ljud påverkar 

konsumenten på ett djupare plan och kan då attrahera specifika målgrupper utifrån ålder 

och kön (Hultén et al. 2011). Företag kan även använda bakgrundsljud som en 

kombination av olika ljud på en plats. Exempel på bakgrundsljud som företag 

experimenterar med är ljud med inslag av vatten och fågelsång. (Soars 2009)  



  

 

17 

 

Hörseln berörs inte bara av ljud från musik, det handlar även om mötet med hörseln via 

kommunikation. (Gustafsson et al. 2014) ”Det handlar inte bara om att uppfatta vad 

som sägs utan även hur det sägs”. (Gustafsson et al. 2014, s.88) Ord är något som lätt 

kan uppfattas fel och det beror ofta på vilket tonläge det sägs i. Intonationer uttrycker 

något mer än vad ord säger. Det är viktigt att tänka på att inte missförstånd ska 

uppkomma mellan kund och personal på grund av intonationsfel. (Gustafsson et al. 

2014) 

2.1.3 Känselsinnet  

Människan har ett behov av beröring som kan delas in i affektiv och instrumentell 

beröring. Den affektiva beröringen är kopplad till sensorisk stimulering och njutning 

medan den instrumentella beröringen har fokus på materiella karaktärsdrag, exempelvis 

temperatur, hårdhet, vikt och konsistens. När en individ ofta använder beröring för att 

utvärdera och få svar på frågor kring produkter anses den personen ha ett högt behov för 

instrumentell beröring. (Cho & Workman 2011) Den psykiska och fysiska interaktionen 

har en betydelse för kundens upplevelse av ett varumärke och en servicemiljö. Taktil 

marknadsföring möjliggör en interaktion mellan kund och företag då företagets 

produkter finns fysiskt tillgängliga för kunden att röra. Denna form av marknadsföring 

öppnar upp för kunden att uppmärksamma andra produkter och ökar därmed chanserna 

för spontanköp. (Hulten et al. 2011) Undersökningar visar att kunder vill utforska och få 

information om produkter genom att känna och dessutom få möjlighet att välja mellan 

olika produkter som visas. Företag kan använda unika former på sina produkter, 

förpackningar och i servicelandskapets interiör för att differentiera sig och uttrycka 

varumärkets identitet. (Gustafsson et al. 2014)  

Viktiga aspekter i det fysiska rummet är de atmosfäriska förhållandena som värme, kyla 

och drag. Dessa tre aspekter kan upplevas både positiva och negativa beroende på 

situation. (Gustafsson et al. 2014) En temperatur mellan 20-24 grader och en 

luftfuktighet på 30-70 procent anses vara behaglig i offentliga lokaler. Vilken 

upplevelse som uppstår genom värme, kyla, luftfuktighet och drag beror till stor del på 

individens förväntningar. (Gustafsson et al. 2014) Vikt är ett annat sinnesuttryck för 

känselupplevelsen, ett exempel är att tunga föremål förknippas med kvalitet medan lätta 

och plastiga föremål uppfattas vara av låg kvalitet (Hultén et al. 2011).  
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En känselupplevelse kan även skapas genom det material som finns i ett 

servicelandskap och kan tydliggöra företagets identitet och värderingar. Material som är 

onaturliga som exempelvis metall och glas har en tendens att uppfattas hårda och kalla, 

medan naturliga material så som läder och trä istället uppfattas varma och mjuka. 

Material som inte upplevs tilltalande av konsumenten kan döma ut en produkt eller 

miljö trotts dess insida. Genom att i sin tur röra vid ytskikt möjliggörs en 

känselupplevelse. Temperatur, fasthet och textur kan upplevas genom beröring av 

ytskikt och kan öka medvetenheten och bidra till att kunden upplever ett större värde i 

en produkt. (Hultén et al. 2011)  

Känselsinnet hjälper till när de andra sinnena inte kan användas fullt ut, sinnet bidrar 

även till uppbyggnaden av ett formsinne. Detta sinne lagrar information som minnen så 

att människan inte behöver vidröra föremål för att till exempel veta att en sten är hård, 

utan det är något människan minns och kan återuppleva genom en känsla av beröring. 

Sinnet hjälper oss att uppleva tredimensionella föremål utan att känna på dem då detta 

finns lagrat som en erfarenhet sedan tidigare. (Hultén et al. 2011)  

Icke verbal kommunikation i form av beröring kan handla om en klapp på axeln eller en 

handskakning. Vilken form av bemötande som sker beror på hur individerna står i 

förhållande till varandra och vilken avståndszon de befinner sig i. Zonerna kan delas in i 

fyra kategorier, intim, personlig, social och offentlig. Den intima zonen är upp till 50 

centimeter och upplevs vanligen okej när det är närstående personer, men kan uppfattas 

som obekväm om det är okända. Den personliga zonen är från 50-120 centimeter och 

här finns en personlig koppling mellan de berörda och förtroliga samtal hålls. Nästa zon 

är den sociala och är i en radie av 120-350 centimeter. Denna zon är lämplig för 

servicemöten i en butik mellan kunden och personalen. Den sista zonen är den 

offentliga som sträcker sig över 350 centimeter. I den här zonen rör det sig om 

offentliga tillställningar som till exempel vid föreläsningar när talaren pratar till 

publiken. (Gustafsson et al. 2014) 

2.1.4 Smaksinnet 

Ur ett biologiskt perspektiv anses smak vara ett fysiologiskt svar till substanser hos en 

individ eller egenskaper hos ett specifikt ämne. Ur det kulturella och sociala 

perspektivet innebär smak istället något som beskriver estetiska riktlinjer för en individs 

preferenser. För att få en bättre bild av och förklara vad smak är anses det viktigt att 
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använda både det biologiska, det kulturella och det sociala perspektivets information. 

(McCorkindale 1992) När det gäller att förmedla smak- och sinnesupplevelser av ett 

varumärke delas smaksinnet upp i två dimensioner, den gastronomiska smaken och den 

estetiska smaken. Den gastronomiska smaken har en koppling till en maträtt eller 

restaurangbesök medan den estetiska smaken kopplas till den visuella smaken, så som 

estetik, personlig smak och känslor. (Hultén 2014)  

Smaksinnet skiljer sig individuellt på ett liknande sätt som våra fingeravtryck gör och 

varje människas saliv har sin egen uppbyggnad (Hultén et al. 2011). Även 

McCorkindale (1992) förklarar att skillnaden av smaker av olika livsmedel beror delvis 

på aspekterna sött, salt, surt och beskt men påpekar att även luk tsinnet spelar en stor roll 

hur vi uppfattar mat. Förutom smaksinnet i sig så upptäcker luktsinnet hur maten doftar, 

känselsinnet känner matens temperatur och struktur, synsinnet lägger märke till matens 

estetiska utseende och ljudsinnet hör hur maten låter när man äter. (Krishna 2012) 

Produkters dofter, ljud, utseende, textur och form är något som också kan kopplas till 

vår upplevda smak, utöver den fysiska smaken (Hultén et al. 2011). I 

populärvetenskapliga sammanhang definieras ofta smak som en estetisk företeelse 

utifrån en människas personliga inställning till något. Inom olika sammanhang som till 

exempel mode, konst, film och litteratur kopplas även smakbegreppet till vad som anses 

vara lämpligt eller vackert. (Hultén 2014) Det är individers personliga smak som styr 

och vägleder de beslut som fattas i vardagen, till exempel när det kommer till att välja 

bostad, vänner, kläder, inredning, bilar etcetera (Hoyer & Stokburger-Sauer 2012). 

2.1.5 Luktsinnet 

Det sinne som är närmast kopplat till känslor av människans fem sinnen är luktsinnet. 

Det beror på att hjärnan snabbt kan upptäcka och spåra signaler till det limbiska 

systemet som länkar olika lukter till individers minnen och känslor. (Soars 2009) År 

2004 fick Richard Axel och Linda Buck Nobelpriset i klassen för fysiologi eller 

medicin, de hade då genomfört en unik kartläggning över luktsinnets funktion och 

struktur (Krishna 2011). Upptäckten anses vara ett stort vetenskapligt steg då den 

kartlägger hur luktsinnet svarar på olika sensoriska stimuli och även luk tsinnets 

betydelse för individens upplevelse, välbefinnande och minnen (Hultén 2014). 

Luktsinnet berörs omedvetet av dofter och det medför att sinnesstämningen hos 

människan påverkas. Det har påvisats att dofter har en förmåga att bidra till en 
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sinnesupplevelse, oavsett om dofter är naturliga eller artificiella. (Hultén et al. 2011) 

Dofter som upplevs trevliga bidrar till känslor och humör som blir positivt medan 

otrevliga dofter leder till en negativ påverkan (Gustafsson et al. 2014). Det kan dock 

vara svårt att fastställa vad en trevlig eller behaglig doft är, med tanke på att individers 

doftpreferenser är personliga (Parsons 2009). Eftersom lukter tillåter hjärnan att vara 

upptagen med andra tankar kan luktsinnet ses som ett mycket kraftfullt sinne (Soars  

2009). 

Människan har ofta svårt att särskilja dofter och uttrycka dem vid namn (Krishna 2011). 

Hultén (2014) beskriver istället hur dofters egenskaper och luktsinnets funktion 

påverkar de minnen och associationer människan får. Det är på grund av detta mö jligt 

att komma ihåg dofter och genom dem återuppliva minnen senare i livet. Stor del av de 

emotionella inslag människan möter dagligen kommer utav dofter. Det medför att 

företag kan stärka sin identitet och förstärka imagen i kundernas medvetande genom just 

dofter. (Hultén et al. 2011) 

Inom detaljhandeln kan användandet av dofter ses som en trend för att påverka 

konsumenten på ett undermedvetet plan (Gustafsson et al. 2014). Doftmarknadsföring 

är något som har blivit allt vanligare bland företag för att skapa doftupplevelser. Syftet 

med att använda dofter vid marknadsföring kan vara olika. De kan användas vid såväl 

strategiska sammanhang där den är menad till att differentiera och stärka varumärkets 

image, till mer kortsikta marknadsföringskampanjer där doften är ämnad att skapa 

uppmärksamhet till en produkt. (Hultén et al. 2011) Detaljhandelskedjor använder 

dofter i en strävan att skapa en positiv doftupplevelse i en köpsituation eller butiksmiljö. 

I forskning om dofter har det visat sig att det påverkar både försäljningen och 

lönsamheten. (Hultén 2014) En miljö omgiven av aromer har påvisats öka kundens 

uppehållstid i en köpsituation (Soars 2009). Spangenberg, Crowley & Henderson (1996) 

visar även i sin forskning att tillämpningen av dofter i marknadsföringslösningar kan ha 

ett gynnsamt inflytande på kundernas beteende i butiken. Trevliga dofter förbättrade 

konsumenternas helhetsintryck av miljön, uppehållstiden uppfattades vara mindre och 

dofterna hade ett positivt inflytande på konsumenternas avsikt med köpet samt ökade 

chanserna att de skulle komma tillbaka (Spangenberg et al. 1996). Något som 

Spangenberg et al. (1996) även observerade var att försäljningen av damkläder 

respektive herrkläder fördubblades när feminina och maskulina dofter användes i 

försäljningssammanhang. När dofter som är specifika för respektive kön användes i 
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butiksatmosfären, spenderade kvinnor och män mer pengar samt tillbringade mer tid i 

butiken, vilket noterar betydelsen av att anpassa dofter till produkterna (Spangenberg et 

al. 1996).  

Doftens produktlikhet är ett uttryck som har koppling till hur naturlig koppling doften 

har till en produkt. Kunder som utsätts för produktlika dofter sägs få en bättre 

uppfattning av produkten och blir mer variationssökande och flexibla. Att använda 

produktlika dofter i ett servicelanskap kan förstärka och tydliggöra exempelvis kvalité 

och känsla. Det bör därför betonas att rätt tillfälle blir utrustad med rätt doft, då det 

dessutom har visat sig att rätt doft kan få kunden att omedvetet stanna längre och öppnar 

kunden för nya köp. Kundens lojalitet mot företag kan även påverkas av dofter i 

servicelandskapet. (Hultén et al. 2011) Teknologin har gjort det möjligt att sprida dofter 

genom att omvandla oljor till ångor som skickas ut i butiksmiljöer genom ventilationer 

och fläktar (Hultén 2014). 

 

2.2 Köpupplevelse 

Den upplevelse som skapas i samband med köp kan bringa både glädje och oro hos 

konsumenten (Falk & Campbell 1997). Falk och Campbell (1997) förklarar att det finns 

både en ljus och en mörk sida av att handla och den positiva upplevelsen kan snabbt 

vända och bli en mardröm. Att handla ska vara enkelt och det optimala köpet sker 

bekymmerslöst. Om köpet inte upplevs snabbt och smidigt kommer inte heller kundens 

köpupplevelse vara tillfredställd. (Falk & Campbell 1997) Faktorer som påverkar 

köpupplevelse är bland annat vilken typ av varor som köps, humör, bekvämlighet och 

personalens bemötande. Om kunden inte upplever att dessa behov tillfredställs eller att 

de kränks på något vis uppstår vanligtvis en negativ köpupplevelse. Som exempel kan 

en dålig upplevelse uppstå i serviceområdet när en säljare inte verkar vara intresserad av 

kunden eller agerar oförskämt. (Arnold, Reynolds, Ponder & Lueg 2005)  

För vissa konsumenter så fungerar köpupplevelsen som underhå llning, som engagerar 

känslolivet på ett sätt som får dem att känna att de flyr från vardagliga rutiner. 

Upplevelsen kring köpet kan då vara viktigare än den köpta produkten i sig. (Evans, 

Jamal & Foxall 2008) Eftersom konsumenten söker efter en bra känsla och en inre 

upplevelse försöker företag att optimera möjligheterna för att uppnå en tillfredställd 
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köpupplevelse hos dem. (Falk & Campbell 1997) Vidare påverkas konsumentens 

köpupplevelse mycket av butiksmiljön (Jackson & Shaw 2009). Jackson och Shaw 

(2009) förklarar att butiker inom detaljhandeln konkurerar allt mer och upplevelser har 

blivit en central del och ett givet konkurrensmedel.  

 

2.3 Sammanfattning 

I det här kapitlet presenteras de teorier som utgör studiens infallsvinkel på ämnet och 

referensramen är indelad i två delar, sinnesmarknadsföring och köpupplevelse. Delen 

om sinnesmarknadsföring inkluderar de fem sinnena och tillsammans med 

köpupplevelsen ligger dessa två delar till grund för att skapa kunskap till studiens syfte.  

De fem sinnena är kopplat till olika stimuli och det som redovisas i den teoretiska 

referensramen är en sammanfattning av vad som undersökts i tidigare forskning. Vidare 

visar tidigare forskning på vikten av att de fem sinnena inom sinnesmarknadsföringen 

stimuleras och att de kan bidra till en bättre upplevelse. Här nedan visas en 

sammanfattning av de stimuli som behandlas under den teoretiska referensramen.  

Synsinnet – Ljus, färg interiör, design, icke verbala attribut 

Hörselsinnet- Ljud i omgivningen, musik, hörsel via kommunikation 

Känselsinnet- Temperatur, vikt, material, ytskikt, formsinne, 

icke verbala kommunikation, fysisk interaktion 

Smaksinnet- Estetisk smak, gastronomisk smak 

Doftsinnet- Signaturdofter/doftmärke, produktlikhet, atmosfär 

 

Köpupplevelsen påverkas till exempel genom det som uppfattas med synsinnet, så som 

mörk och ljus belysning, olika sorters färg, interiör, design och icke verbala attribut så 

som kroppsspråk. Men det är inte bara det konsumenterna ser med ögonen som 

påverkar dem utan också det dem hör. Det kan vara via olika sorters musik, ljud i 

omgivningen och ljud via kommunikation, till exempel med kassapersonalen. En annan 

faktor som kan påverka upplevelsen är känselsinnet, här handlar det om hur den fysiska 

produkten känns i form av vikt, material och ytskikt. Känselsinnet innefattar även hur 

temperaturen påverkar konsumenten och den icke verbala i form av till exempel 

kassapersonalens kroppsspråk. Hur omgivningen och produkterna är utformade 
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påverkar den estetiska smaken och den gastronomiska smaken kan upplevas av 

konsumenten med hjälp av munnen. Doftsinnet påverkar även konsumentens 

upplevelse, detta genom att företag använder sig av till exempel signaturdofter. I den 

teoretiska referensramen går det att tyda att dessa stimuli påverka konsumentens 

upplevelse. Det som referensramen inte svarar på är hur konsumentens köpupplevelse 

påverkas av dessa stimuli i klädbutikers kassaområde.  

Utifrån den teori som sammanställts ovan kommer ämnet sinnesmarknadsföring ligga 

till grund för den operationalisering som studiens författare ämnar genomföra. Utifrån 

ämnet sinnesmarknadsföring kommer teman att genereras och värdeord kommer 

karaktäriseras av olika stimuli. Sinnesmarknadsföring kan bidra till kundens 

köpupplevelse, därav anses den teoretiska referensramen som en bra grund för 

operationaliseringen och för att vidare kunna uppnå studiens syfte och frågeställning.  
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod och tillvägagångssätt vid 

forskningsprocessen. Kapitlets struktur utgår från en redogörelse för val av 

metodansats och tillhörande motivering. Därefter redogörs det för studiens metodval 

vid insamling av empiriskt material som följs av genomförande, urval och tolkning av 

det empiriska materialet. Vidare kommer en redogörelse för tolkande kvalitetsmått  och 

etik presenteras. 

3.1 Undersökningsmetod  

Det finns två perspektiv på forskningsstrategier, kvalitativt och kvantitativt, som bör 

beaktas vid varje forskningsbart problem (Olsson & Sörensen 2011). Vid kvantitativ 

forskning ligger vikten på kvantifiering när det handlar om insamling och analys av 

data. När författarna talar om den kunskapsteoretiska inriktningen inom den kvantitativa 

forskningen så går det efter den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt med en 

positivistisk inriktning. Kvalitativ forskning lägger istället vikt på ord och inte 

kvantifiering vid insamling av material. Den kvalitativa forskningen tar avstånd från 

den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt och det fokuseras istället på att få en 

bild av den sociala verkligheten, där den kunskapsteoretiska inriktningen är 

hermeneutik. (Bryman & Bell 2005) Forskningsstrategierna företräder olika 

kunskapsperspektiv och vilket perspektiv som lämpas bäst bör ställas emot vad 

forskaren vill veta. Är avsikten att få svar på hur många som utför något varje dag kan 

det kvantitativa perspektivet vara lämpligt. Är avsikten däremot att studera 

känsloupplevelsen till något kan det kvalitativa perspektivet vara lämpligare. (Olsson & 

Sörensen 2011)  

I denna studie ligger fokus på att undersöka kundens perspektiv och tankar kring 

sinnena och dess påverkan i klädbutikers kassaområde, vilket medför att vikt kommer 

att läggas vid ord och inte kvantifiering. Med anledning av detta anses ett kvalitativt 

perspektiv vara en lämplig forskningsstrategi.  

Kvalitativ forskning är subjektiv till sin grund, flexibel, djupgående och berör en 

särskild tidpunkt, miljö och omsändighet. Forskarnas erfarenheter är hjälpmedel vid 

tolkning av den information som samlas in medan texten i sin tur är främsta 

arbetsmaterialet vid kvalitativa metoder. (Olsson & Sörensen 2011) Vid insamling av 
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kvalitativt material är det deltagarnas perspektiv och tankar som är utgångspunkten. 

Forskaren strävar efter en relation till de som deltar för att få en förståelse kring 

värderingar och beteenden utifrån undersökningssammanhanget. Metoden beskrivs vara 

anpassningsbar efter hur saker utvecklas över tid och är vanligtvis ostrukturerad till sin 

grund. (Bryman & Bell 2003) 

Vid kvalitativa undersökningar blir teoretiska formuleringar och begrepp en följd av 

materialet som samlas in istället för dess utgångspunkt. Tillvägagångssättet är induktivt, 

tolkande och konstruktionistiskt, det finns dock forskning där detta inte eftersträvas. 

(Bryman & Bell 2003) Bryman och Bell (2003) beskriver även att inte alla forskare står 

bakom detta synsätt, som en följd förklaras att den induktiva processen sannolikt 

rymmer drag av det deduktiva synsättet. Vid ett deduktivt synsätt utgår forskningen från 

teori som följs upp genom att skapa hypoteser. Induktivt och deduktivt kan i flera 

avseenden istället vara bättre att uppfatta som tendenser och inte som något som alltid 

gäller. (Bryman & Bell 2003) 

Som nämns ovan anses den kvalitativa forskningsstrategin lämplig med utgångspunkt 

från studiens syfte samt att konsumentens perspektiv på sinnesmarknadsföring ämnas 

studeras. Forskningen kommer att beröra kassaområdet som kan ses som en specifik 

miljö där tidpunkt och omständigheter omfattas av kunden uppfattning om sinnenas 

påverkan och köpsituationen. Deltagarna i studien kommer att ha erfarenhet i ämnet 

kassaområde i klädbutiker och vid insamling av material kommer det eftersträvas att få 

fram kundens tankar och beteenden kommer att studeras. Studien omfattas av ett 

induktivt synsätt i enlighet med de kvalitativa grunderna men inslag av det deduktiva 

synsättet kommer tillämpas då viss teori och förståelse kring ämnet behöver 

sammanställas innan insamling av det empiriska materialet kan starta.  

3.2 Materialinsamling  

3.2.1 Fokusgrupp 

Halkier (2008) beskriver att fokusgrupper kan definieras som en forskningsmetod där 

det genom gruppinteraktion kring ett ämne produceras material. Hon skildrar ett 

missförstånd där fokusgrupper och gruppintervjuer ofta förväxlas. Skillnaden mellan 

dessa är att vid en fokusgrupp uppkommer mer interaktion mellan deltagarna (Halkier 

2008). På kort tid samlas mycket information in och deltagarna upplever vanligtvis att 

de ger varandra inspiration och stöd. Fokus ligger på att samla in information från 
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tidigare erfarenheter av olika situationer som relateras till känslor, åsikter och 

reaktioner. (Olsson & Sörensen 2011) Ett annat kännetecken för fokusgrupper är att 

betoning läggs på teman och ämnesområden som det sker en fördjupning kring. Vid 

fokusgrupper är det intressant hur individen i egenskap av en gruppmedlem diskuterar 

frågor och hur de reagerar på varandras åsikter. (Bryman & Bell 2003) Det är vanligt att 

deltagarna i en fokusgrupp leder in varandra i diskussioner och då uppkommer ofta 

material som inte hade uppkommit under en enskild intervju. Fokusgrupper kan vara 

passande att använda för att producera material om värderingar och tankar. Det kan 

även vara en angelägen metod att använd för att se hur sociala processer kan leda till 

vissa tolkningar. Om fokusgrupp är en lämplig metod att använda beror på vad studiens 

syfte och utformning innefattar. Något som kan ses som en nackdel är att den enskilda 

individen inte får lika mycket sagt som den hade fått i en enskild intervju och forskaren 

ständigt måste ta hänsyn till de gruppeffekter som kan uppstå när social interaktion 

mellan de deltagande skapas. (Halkier, 2008) 

Fördelar som studiens författare ser med att tillämpa fokusgrupper som 

forskningsmetod är att det material som produceras utförs på ett lättillgängligt sätt, utan 

att studiens författare behöver vara för påträngande och att deltagarna under 

genomförandets gång kan ställa frågor till varandra. Valet av fokusgrupp som metod 

leder till att författarna får en kontextuell förståelse som inte hade uppkommit utan 

fokusgruppen, då det är diskussionen och interaktionen mellan de deltagande som är det 

väsentliga.   

3.2.2 Urval  

Vid användandet av en kvalitativ design är urvalet så litet att det inte är lämpligt att 

slumpa, det är istället viktigt att urvalet är analytiskt selektivt. Om en frågeställning 

berör både män och kvinnor så är det relevant att både män och kvinnor deltar i 

fokusguppen. Det finns ytterligare val att beakta, bland annat om fokusgrupperna ska 

vara sammansatta eller segmenterade samt om personerna ska känna varandra eller inte. 

Hur många deltagande som ska delta i varje fokusgrupp och hur många fokusgrupper 

som ska utföras är även två ställningstaganden som bör beaktas. (Halkier 2008) Olsson 

& Sörensen (2011) beskriver att en fokusgruppens storlek kan variera mellan 5-10 

personer och det är viktigt att de är representativa för målgruppen. Resurser och tid 

påverkar antalet grupper som genomförs, och när forskaren upplever att mönster och 

kommentarer upprepas behövs inte fler fokusgrupper genomföras, den uppfattningen 
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kan liknas med teoretisk mättnad. (Bryman & Bell 2003) Vid rekrytering av deltagare 

finns det två tillvägagångssätt, antingen kontaktas personer som det inte finns en 

relation till eller så används det egna sociala nätverket för att hitta potentiella deltagare. 

(Halkier 2008) 

Det enda kriteriet studiens författare har på deltagarna i fokusgrupperna är att de ofta 

befinner sig i köpsituationer i klädbutiker. Det kommer att säkerställas genom frågor till 

de potentiella deltagarna om deras shoppingengagemang. En grov segmentering uppstår 

eftersom personer som inte har ett stort shoppingengagemang sållas bort. Att rikta in sig 

på specifika åldrar, kön eller om deltagarna känner varandra anses inte vara relevant, då 

det är shoppingengagemanget i sig som utgör grunden för vilka som ska  delta i denna 

studie. Varje fokusgrupp kommer att bestå av fem personer och beslutet grundar sig i 

förhoppningen att deltagarna ska vågar ta plats och framföra sina åsikter. Totalt 

genomförs fyra fokusgrupper, detta med anledning att forskarna vill ha möj ligheten att 

bearbeta den data de får in på djupet samt kunna fokusera på språkliga uttryck och 

betydelsebildningar. Vid rekrytering till fokusgrupperna kan det konstateras att det inte 

är av vikt om deltagarna är bekanta med författarna. Detta eftersom ämnet som 

diskuteras inte är personligt och deltagarnas åsikter bör därför inte förändras med 

anledning av relation. Därav används författarnas sociala nätverk för att rekrytera 

deltagare. 

3.2.3 Operationalisering  

En operationalisering, även kallat operationell definition, kan förklaras likt en metod 

som kommer till användning vid mätning av ett begrepp. För att kunna mäta ett visst 

begrepp är det betydelsefullt att begreppet bryts ner till en eller flera indikatorer. En 

indikator kan beskrivas vara ett hjälpmedel som används när forskaren vill få fram 

information ur ett begrepp. Med hjälp av en operationalisering kan begrepp brytas ner 

och därefter kan ett eller flera teman sättas samman till ett intervjuschema. (Bryman & 

Bell 2011) 

Det empiriska materialet i uppsatsen baseras på fokusgruppsintervjuer som förväntas 

skapa kunskap kring konsumentens uppfattning av sinnesmarknadsföring i klädbutikers 

kassaområde och dess påverkan på köpupplevelsen. För att koppla det teoretiska 

materialet till empirin så har nedbrytning i form av en operationalisering gjorts. 

Huvudbegreppet i uppsatsen är Sinnesmarknadsföring som författarna konkretiserar 
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genom att bryta ner till teman representerade av de fem sinnena. Dessa teman kan anses 

svåra att förstå för en person som inte är insatt i ämnet, i åtanke till detta bröts värdeord 

i form av stimuli ut. Värdeorden är grundade på tidigare forskning inom området för att 

stärka trovärdigheten i uppsatsen.  

De bilder som har visats i samband med fokusgrupperna inkluderade de teman och 

värdeord som genom operationaliseringen tagits fram. Med anledning av att värdeorden 

utgörs av stimuli var vissa ord svåra att representera i form av bilder, dessa värdeord har 

då förtydligats av moderatorn för att öka deltagarnas förståelse för vad de fem sinnena 

innefattar. Värdeorden har tillämpats som ett hjälpmedel för respondenterna samt för att 

säkerställa att alla värden täcks in i diskussionen.  

 

Tabell 3.1. Operationalisering 
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3.2.4 Genomförande 

Det finns ett antal viktiga val att ta hänsyn till innan fokusgrupper genomförs. Både det 

geografiska området och platsen fokusgrupperna utförs på samt om deltagarna ska 

påverkas av miljön runtomkring eller om den ska vara neutral. (Halkier 2008)  

Struktur i en fokusgrupp handlar om olika inputs som forskarna förser gruppen med. 

Det är viktigt att ta ställning till vilka roller forskarna ska inta såsom moderator, 

observatör eller medhjälpare. Det är dessutom väsentligt att ta beslut om fokusgruppen 

ska utformas efter en lös-, stram- eller en trattmodell. (Halkier 2008) I en kvalitativ 

forskning är målet vanligtvis att den studerades uppfattningar ska komma fram. Vilket 

resulterar i att tillvägagångssättet inte får vara för styrande, moderatorn bör ge 

deltagarna utrymme att kontrollera samtalet och enbart styra samtalet om deltagarna 

tappar fokus. Något som däremot bör tas ställning till är i vilken utsträckning intervjun 

ska vara strukturerad eller ostrukturerad. (Bryman & Bell 2003) Bryman & Bell (2003) 

beskriver en temainriktad dagordning som inleds med frågor som är generella till sin 

grund och är avsedda att genererar reaktioner på ett öppet sätt för att få deltagarna att 

slappna av och känna in ämnet. Som en följd leder moderatorn in på förutbestämda 

teman och frågor. Angreppssättet gör det möjligt för forskaren att styra och gör 

diskussionerna mellan grupperna jämförbara men samtidigt lämnas utrymme för egna 

tolkningar av deltagarna och frågor de upplever viktiga. (Bryman & Bell 2003) Vanligt 

är att dessa samtal har en varaktighet mellan en till två timmar (Olsson & Sörensen 

2011). 

Fokusgrupperna genomfördes i ett grupprum på Linneuniversitetets bibliotek i Växjö, 

den 2 maj 2016. Platsen valdes med hänsyn till den slutna miljön och att distraktioner 

kunde undvikas. Genom att tillhandahålla en sluten plats var förhoppningen att 

deltagarna skulle känna sig trygga att yttra sina åsikter utan att bli hörda av 

omgivningen. Fokusgrupperna var beräknade till 60 minuter men ytterligare 20 minuter 

vara inräknat i tidsåtgången som en buffert om deltagarna förde intressanta samtal som 

kunde generera värdefull information.  

Totalt genomfördes fyra fokusgrupper med fem personer i vardera under dagen.  Vid 

fokusgrupp ett och två närvarande två män och tre kvinnor i vardera grupp. Vid 

fokusgrupp tre närvarande tre män och två kvinnor och vid fokusgrupp fyran närvarde 

fem kvinnor. Deltagarna vid fokusgrupperna var i åldrarna 21-26 år gamla. Vid 
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sammansättningen av grupperna låg inte ålder eller kön i författarnas intresse då det vid 

urvalsprocessen var av större relevans att finna personer med ett stort 

shoppingengagemang och med kunskap om den studerade miljön.  

Uppsatsens tre författare närvarade vid fokusgrupperna och en av dessa antog rollen 

som moderator. Moderatorn utgick från en frågeguide (se bilaga 11) och inledde med en 

presentation om studiens syfte och handling samt fokusgruppens upplägg, vilket utgick 

från fem teman med sin grund inom sinnesmarknadsföring. De teman som togs upp var 

syn, hörsel, känsel, smak och lukt och de baserades på en ostrukturerad intervjuform. 

Som en följ uppmanades deltagarna att prata utifrån egna erfarenheter och de 

uppmuntrades även att uttrycka egna tankar kring teman. Moderatorns inledning 

avslutades med en presentation om etiska ställningstaganden och frågan om deltagarna 

godkände att samtalet spelades in. Moderatorn ställde sig objektiv till fokusgruppen och 

engagemanget var lågt då en lös fokusgrupp genomfördes, det vill säga att moderatorn 

endast ledde in deltagarna på huvudämnena. Utöver de huvudämnen som moderatorn 

introducerade deltagarna för så användes värdeord vid behov för att hjälpa 

respondenterna att få en förståelse för temat. Vidare placerades nio bilder (se bilaga 1-9) 

på bordet framför deltagarna, föreställande olika situationer som kan påträffas i 

kassaområdet i klädbutiker. Urvalet av bilder (se bilaga 10) skedde utifrån de teman och 

värdeord fokusgrupperna baserades på. Strävan var att bilderna skulle stimulera 

respondenterna till att minnas egna tillfällen där de olika miljöerna påträffats och 

fungera som ett hjälpmedel vid diskussionerna. Eftersom författarna av studien inte 

hade en bild av konsumentens perspektiv inom området så var det viktigt att låta 

deltagarna prata fritt. De andra två författarna agerade som observatör och medhjälpare, 

observatören antecknade och observerade beteenden och den sociala interaktionen i 

gruppen medan medhjälparen hjälpte till där det behövdes som stöd och förstärkning 

samt förde anteckningar.   

 

3.3 Tolkning av empiriskt material  

Dataanalys inom kvalitativ forskning förklaras enligt Fejes och Thornberg (2015) som 

det skeende då studiens författare anordnar och undersöker sitt datamaterial för att 

slutligen komma fram till ett resultat. Här organiseras data och bryts sedan ner till 

hanterbara enheter för att slutligen kunna skilja betydelsefulla mönster och samband. 
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Det finns dock en mängd olika riktlinjer och exempel i litteraturen för hur kvalitativ 

analys kan genomföras. Med detta i åtanke är det av betydelse att välja eller kombinera 

den analysmetod som representerar studiens syfte och forskningsfråga på bästa sätt. 

(Fejes & Thornberg 2015) 

I denna studie kommer en generell analys av kvalitativ data att utföras. Anledningen till 

att detta tillvägagångssätt används är för att studiens författare ur ett hermeneutiks 

tolkande synsätt vill förstå upplevelser och olika tolkningar hos individer. En generell 

analysmetod har även valts med en önskan om att försöka behålla helheten i materialet. 

Fejes och Thornberg (2015) förklarar att inom kvalitativ analys går det att urskilja fem 

generella metoder som kan användas för att analysera kvalitativ data. Dessa metoder är 

koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, ad hoc samt modellering som kan ses 

som en sjätte analysmetod (Fejes & Thornberg 2015).  Författarna till studien har valt att 

tillämpa fem av dessa metoder där ad hoc har uteslutits.  

Koncentrering innebär att koncentration läggs på att generera en eller flera värdefulla 

formuleringar ur data och kategorisering innebär att data kodas till ett antal ka tegorier. 

(Fejes & Thornberg 2015) Vid fokusgrupperna har det insamlade materialet 

dokumenterats genom både ljudinspelning och anteckningar. Detta material har sedan 

noggrant studerats för att urskilja vad som karaktäriserar respektive fokusgrupp. Genom 

att jämföra materialet från de olika fokusgrupperna har studiens författare kunnat 

urskilja likheter och olikheter som genom kategorisering har lett till att olika budskap 

framkommit i materialet.  

Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2015) den tredje metoden, berättelse, som 

handlar om att forskarna vidareutvecklar och förklarar de händelser som berättats i det 

insamlade materialet och sammanställer det i en enhetlig text. För att tillämpa denna 

metod i studien så har varje enskild fokusgrupp strukturerats i empirikapitlet, vidare har 

de budskap som framkommit vid kategoriseringen använts som rubriker. Strukturen 

bygger på att återge diskussionen i sin helhet där det tydligt framgår vem som säger vad 

för att tydliggöra för läsaren varje respondentens yttrande och dess reaktioner.    

Modellering innebär att forskarna slutligen noggrant analyserar fram begrepp för att 

utvärdera sambandet och analysera hur saker hänger samman. (Fejes & Thornberg 

2015) Som en avslutande del av empirin sammanställs en tabell med de rubriker som 

återfinns under varje fokusgruppsberättelse, tabellen är strukturerad utifrån den 
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teoretiska referensramen. Vidare har denna tabell legat till grund för ar utvärdera 

samband. I analyskapitlet har det empiriska materialet som samlats in ställts i relation 

med den teoretiska referensramen för att analysera och bekräfta tidigare forskning samt 

specificera resultaten i samband med studiens syfte.  

 

3.4 Tolkande kvalitetsmått 

Kvaliteten vid en undersökning inkluderar vanligen begreppen reliabilitet och validitet. 

Begreppen är dock kvantitativa till sin grund och ett flertal forskare enligt Bryman och 

Bell (2005) är delade till hur relevanta dessa begrepp är vid kvalitativ forskning. Något 

som föreslås istället är tolkande kvalitetsmått, då människor har olika erfarenheter och 

tolkning av material är erfarenhetsbaserat kan inte exakt samma svar nås. (Bryman & 

Bell 2005) 

Begrepp som kan ses som ett alternativ till reliabilitet och validitet vid kvalitativa 

undersökningar är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet inkluderar fyra delkriterier, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Tillförlitlighet innebär att forskningen ska vara trovärdig. Det ska säkerställas att den 

forskning som genomförs är enligt de regler som finns och att de personer som är en del 

av studien tillåts bekräfta att forskaren uppfattat den verklighet de förmedlat på ett rätt 

sätt. Överförbarhet går ut på att en tydlig beskrivning förser utomstående med 

information och en bedömning om hur överförbart ett resultat är till en annan miljö. När 

det gäller delkriteriet pålitlighet så ska ett granskande synsätt tillämpas, det ska 

säkerställas att en tillgänglig och total redogörelse baserat på alla delar i 

forskningsprocessen finns. Möjlighet till att styrka och konfirmera baseras på att det ska 

vara tydligt att forskaren inte låtit sin teoretiska inriktning och personliga värderingar 

medvetet påverka varken utförandet av eller slutsatsen i undersökningen. (Bryman & 

Bell 2005) 

Begreppet äkthet, även känt som autenticitet, beskrivs i Bryman och Bells (2005) 

litteratur utifrån Guba och Lincoln kriterier. Kriterierna behandlar forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet. De inbegriper att undersökningen ska ge en rättvis bild av de 

uppfattningar och åsikter som finns bland de människor som studeras och en 

ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet. (Bryman & Bell 2005) 
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Tillförlitlighet kommer att uppnås då en strävan efter trovärdighet kommer följa genom 

hela arbetets gång. Regler kommer att följas och respondenterna som önskar kommer att 

få tillgång till det material som samlas in för att kunna styrka att dess verklighet 

förmedlas på ett riktigt vis. Problematik kan uppstå vid att skapa ett starkt mått på 

överförbarhet till andra butiksområden samt butiker som är inriktade på andra 

varukategorier. Resultatet är dock applicerbart på klädbutiker och ger möjlighet till att 

se ett samband mellan butiker som innehar kläder som varukategori, vilket tyder på 

stark pålitlighet. Då ett objektivt ställningstagande tillämpats kommer egna värderingar 

inte påverka studien, vilket resulterar i att kriteriet för att styrka och konfirmera uppnås.  

En rättvis bild kommer att skapas genom de personer som deltar vid fokusgrupperna, då 

de utifrån egna erfarenheter diskuterar temafrågor som är öppna för personliga 

tolkningar, detta i enlighet med hermeneutiken. Som en följd kommer en förhållning till 

autenticitetskriterierna intas, vilket ökar möjligheten till reflektion och förståelse hos 

respondenterna. 

 

3.5 Etik  

Det finns vissa etiska övervägande vid genomförande av fokusgrupper som kan vara bra 

att beakta. Enligt författaren Halkier (2008) handlar det främst om fyra aspekter. Det 

första är noggrannheten med att berätta för deltagarna i fokusgruppen att de har 

möjlighet att vara anonyma när forskarna sedan bearbetar materialet om 

fokusgrupperna. Det ska även framgå tydligt att de inspelade materialet inte kommer att 

spelas upp för någon annan än forskarna själva utan att de deltagande godkänner något 

annat. Det är även viktigt att informera om vad projektet sedan skall användas t ill. 

(Halkier 2008) 

Att som forskare hålla vad som lovas är något som är viktigt, om det inte finns 

möjlighet att skicka ut arbetet till alla deltagande ska inte det utlovas. Slutligen är det 

angeläget att bete sig på ett sätt som inte får deltagarna att känna sig underlägsna på 

något sätt. Det är viktigt att visa uppskattning då deltagarna har lagt ner sin privata tid 

på att delta. (Halkier 2008)  

Vid fokusgrupperna höll moderatorn en introduktion gällande studiens syfte och de 

etiska ställningstaganden som beaktats och deltagarna fick godkänna att samtalet 
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spelades in. Vidare förklarades att endast studiens författare skulle ta del av det 

inspelade materialet vid bearbetning. Som en följd hade författarna till studien innan 

fokusgruppernas genomförande beslutat att alla respondenter skulle få vara anonyma. 

Vid sammanställning av det bearbetade materialet skulle även alla respondenter tilldelas 

nya namn. Som en sista punkt informerades deltagarna vid fokusgrupperna om att efter 

begäran kunna ta del av det bearbetade materialet för att bekräfta att studiens författare 

uppfattat den verklighet de förmedlat på ett riktigt sätt.  
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4 Empiri  

I följande kapitel kommer det empiriska materialet från fokusgrupperna återges. 

Strukturen i kapitlet bygger på att varje fokusgrupp återges i sin helhet. Vidare har 

rubriker skapats till varje enskilt stycke för att underlätta för läsaren att förstå dess 

innebörd, då empirin utgör en lång och omfattande text. Avslutningsvis finns en 

sammanställning av empirins rubriker i tabellformat för att hjälpa läsaren att minnas 

vad som presenterats och hur materialet hänger ihop med studiens teoretiska 

referensram. 

4.1 Fokusgrupp 1 

Musik anpassad efter årstid 

Den första fokusgruppen inleds med att moderatorn ställer den öppna frågan "Hur 

tänker ni att sinnena påverkar er?" . Anna svarar positivt och Kalle säger ”Mer än vad 

man tror. Jag tänker väl på musiken, att är det något man gillar så tror jag att man 

köper lite mer, det är lite lättare”. Linda håller med Kalle och inflikar att musiken 

påverkar. Kalle berättar sedan vidare att om det spelas sommar och vårmusik nu i 

samband med att det är bra väder kan han bli mer taggad att köpa sommarkläder. Medan 

Kalle berättar om musikens påverkan i en butik nämner även Olle att musiken skapar 

”vårfeeling” och Linda flikar in att hon kan bli sugen på att köpa shorts.  

 

Extrem doft 

Linda börjar sedan berätta om en tidigare upplevelse ”Lukten, det finns ju en butik i 

Stockholm, Abercrombie and Fitch eller Hollister eller vilket det är. När man går in 

där, för det första hör man ingenting för det är så jävla hög musik, det är som att gå in 

på en nattklubb. Du hör inte vad personalen säger och doften, det är inte ens kul, du får 

gå runt såhär (Linda lyfter upp armen framför näsa och mun) för de går runt och 

sprayar så där typ kvävs man. Jag vill inte vara där!”. Olle frågar Linda vad det luktar 

inne i butiken och hon förklarar att det luktar väldigt mycket parfym och bodyspray 

samt förtydligade att lukten och musiken är extrem. Kalle ställer därefter frågan om det 

är på ett negativt sätt det doftar och Linda svarar ”Aa det är ju inte positivt, men jag 

menar de har gjort det så att man ska komma ihåg, det är deras grej. Det är därför jag, 

folk snackar om det" . De andra tre respondenter nickade instämmande och därpå ställer 

Olle en fråga om det som Linda precis berättat verkligen är positivt eller negativt. Anna 

förklarar då att trots att marknadsföringen kan uppfattas som negativ när man väl är inne 
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på Hollister, så kommer man ändå ihåg varumärket när man går där ifrån. Hon berättar 

vidare att hon egentligen inte tänker så mycket på sina sinnen utan oftast bara går och 

handlar det hon tänkt köpa, samt att fint väder ökar ett glatt shoppinghumör. 

 

Butiksanpassad musik 

Anna och Linda kommer sedan in på musik som spelas i butiker som de arbetat i. Linda 

berättar att musiken som spelades i den klädbutiken hon arbetet i var enormt viktig för 

att peppa kunderna. Hon berättar vidare ”Det är medvetet vad man sätter på för musik. 

Det finns ju en tanke bakom”. Anna kände igen sig i beskrivningen som Linda precis 

berättat och hon nämner även att musiken var väldigt viktig när hon arbetade i en butik i 

Göteborg. Butiken hade en speciell musikkanal som var till för att folk skulle köpa mer, 

och musiken skiljde sig vid olika tidpunkter på dygnet. Linda berättade vidare att när 

hon arbetade i en annan butikskedja spelades exakt samma musik oavsett vart man 

befann sig, samt att hon ansåg att det är vanligt bland butiker a tt använda det konceptet. 

 

Sinnenas påverkan i kassaområdet 

Efter den öppna frågan om sinnena ställer moderatorn ytterligare en fråga, nämligen hur 

respondenterna tänker att sinnena kan påverka dem kring kassaområdet. Hollister är det 

första exemplet som kommer upp i diskussionen och Linda börjar direkt med att säga att 

volymen samt lukten är för stark där inne och att hon bara vill gå ut där ifrån. Sedan 

skapas en diskussion om att man gärna känner på tilläggsprodukterna som finns kring 

kassaområdet och att produkter som till exempel tofsar och parfym kan påverka till 

extra köp. Kalle poängterar sedan att han tycker att det är av stor vikt att kassaområdet 

ska vara fräscht, rent och ordningsamt för att han ska handla. Det håller även övriga 

respondenter med om. 

 

Emotionell känsla till varumärket 

När moderatorn frågar vad respondenterna tänker på när de hör ordet 

sinnesmarknadsföring är flera av dem väl insatta i vad begreppet innebär. Anna svarar 

att det handlar om marknadsföring som påverkar människans fem sinnen. Linda 

instämmer och Anna fortsätter ”Generellt hur alla olika delar i marknadsföringen 

påverkar alla sinnena. Man skapar en känsla till en produkt. Till exempel, jag är ju ett 

big fan av Adidas! Jag har ju nästan bara sådana kläder. Alltså jag kanske inte alltid 

tycker om allt det Adidas levererar, eller lanserar, men eftersom att jag har en så stark 
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känsla till Adidas så blir det att jag köper det ändå. Så det är emotionellt”. Kalle 

berättar i sin tur att han tror att det är en slags undermedveten marknadsföring som 

konsumenter påverkas av fast de inte vet om det.  

 

Kassans position och utformning 

Moderatorn introducerar sedan det första temat som är synen och förklarar att det är 

synsinnet som respondenterna nu ska relatera till. Moderatorn förklarar också att 

synsinnet innefattar vad individen ser samt att färger, ljus, möbler och även interiör kan 

kopplas dit. Därefter lägger moderatorn ut nio bilder på bordet och förklarar att det på 

bilderna framkommer olika kassaområden från olika butiker. Innan diskussionen tar fart 

ber även moderatorn respondenterna att relatera till egna erfarenheter kopplat till 

synsinnet. Linda pekar på en bild (se bilaga 8) och säger ”Den här är ju ren och snygg, 

här vet man ju på ZARA när man själv går in att där är kassan! Det vet man ju direkt”. 

Anna flikar i att hon anser att det alltid är stökigt på ZARA. Linda håller med och 

förklarar sedan att hon anser att det är stökigt i butiken men inte vid kassan. Anna pekar 

sedan på en annan bild (se bilaga 5) med många kunder på och säger att den bilden får 

henne att känna panik samt att hon inte skulle veta vart hon ska stå någonstans. 

Respondenterna instämmer att i en situation son den vet man inte var kön till kassan är. 

Vidare pekar Linda på en bild (se bilaga 4) och uttrycker att kassan inte syns och undrar 

vart man ska gå. Linda pekar på en annan bild (se bilaga 8) och uttrycker att logotypen 

syns tydligt över kassan, Olle pekar också på bilden och flikar in att den är tydlig. Eva 

ser lite förvirrad ut och pekar på en bild (se bilaga 4) och säger ”Är det kassan?”. Linda 

pekar på bilden och förklarar var kassan är och Eva säger då ”Jag tyckte den var där 

och vad gör strumporna där?”. Linda frågar sedan om övriga respondenter inte tänkt på 

den situationen när man är inne i stan på H&M och Anna frågar samtidigt rakt ut om 

bilden är från H&M. Linda nämner sedan Lager 157 som ett exempel och säger att man 

måste gå förbi underkläder, skor och parfym för att slutligen komma till kassan. Medan 

Linda pratar, börjar de andra respondenterna diskutera om vilken butik kassan tillhör 

och Linda påpekar att kassan påminner om Lager 157. Efter en stund pekar Linda på en 

annan bild (se bilaga 2) med ett mörkt kassaområde och konstaterar med hög röst att 

”Det här är ju fan Hollister!” Anna plockar sedan upp en bild (se bilaga 9) med ett ljust 

kassaområde och berättar att enligt henne utstrålas den kassan ett stilrent och 

professionellt uttryck, speciellt eftersom den innehåller inglasade delar. Anna tillägger 
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också att glaset får kassan att se dyr ut, det är något som även resten av gruppen 

instämmer om. Linda avslutar med att uttrycka sig om att ”Inglasat är lyx”. 

 

Utformning av kö 

Linda för samtalet vidare till en bild (se bilaga 4) som enligt henne är från H&M och 

uttrycker att de butikerna alltid har mycket merförsäljningsvaror framme vid kassorna, 

övriga respondenter håller med. Något som Kalle sedan uttrycker är väldigt viktigt för 

honom är hur köerna och vägen fram till kassan är utformad. Han ser gärna att kön är 

tydlig och gärna ut markerad eller att det står hyllor på sidorna som leder honom fram 

till kassan. Anna håller med och relaterar till vad Kalle precis har berättat och pekar 

specifikt på bilden (se bilaga 5) med många kunder. Anna och Linda säger nästan 

samtidigt att de känns bra att veta var man som konsument ska stå samt att de inte skulle 

uppfatta var kön är på den bilden. Alla respondenter enas om att kösystemet ska vara 

tydligt vid kassan och hellre att det är för tydligt än inte alls.  

 

Ljust och mörkt 

Moderatorn leder sedan vidare samtalet till ljus och frågar om respondenternas tankar 

kring kassaområdet. Bilden (se bilaga 2) med ett mörkt kassaområde är något som alla 

respondenter snabbt konstaterar är för mörk. I en sådan mörk butik är det enligt 

respondenterna svårt att se och produkterna blir inte lika tydliga. Enligt respondenterna 

är det ljusa kassaområden som uppskattas mest, eftersom kassan och även produkterna 

syns på ett tydligare sätt. Kalle säger ”Det ska vara bra ljus vid kassan tycker jag, så att 

man ser bra. Bra belysning”. 

 

Färg kopplat till butikens interiör 

Moderatorn frågar respondenterna hur färger kan påverka dem i ett kassaområde och 

Anna är först ut och berättar att hon gillar de ljusa kassorna bäst. Linda uttrycker att den 

mest färgstarka röda bilden (se bilaga 3) är trevlig. Sedan berättar hon vidare att hon 

kopplar färgerna i bilden till Åhléns. Linda tycker även att det är positivt när den röda 

färgen i Åhléns logotyp kan kopplas till färgerna i kassaområdet. Här flikar även Eva in 

och påpekar att bilden på den röda kassan är annorlunda och sticker ut från resterande 

bilder, vilket enligt henne är positivt. Anna och Linda instämmer.  
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Butikskommunikation 

Linda pekar på en bild (se bilaga 3) och säger ”Där ser man ju att det är kassan!”. Olle 

skrattar till och påpekar ironiskt att det faktiskt står kassa över kassan. Linda pratar 

vidare och trycker på att Åhléns kassa är mycket tydligare i jämförelse med H&M, som 

enligt henne skulle behöva en skylt ovanför kassadisken för att göra kassaområdet 

tydligare. Anna berättar at hon uppskattar ett tydligt kassaområde och hon påpekar ”Det 

behöver inte stå kassa men det ska vara synligt och tydligt att det är en kassa”. Anna 

håller med Linda om att kassadisken i H&M butiker inte är syns. Diskussionen leds 

vidare in på att tydliga kassor kan vara bra för äldre personer och Linda flikar in ännu 

en gång om hur bra det är med ordentliga kösystem. Kalle nämner sedan att om hans 

morfar inte hittar kassan när han går och handlar kan han vända och avbryta sitt köp. Då 

ställer Linda frågan rakt ut ”… han vill ha svart på vitt vart är kassan?”. Kalle svarar 

”Ja och sen hittar han ingen så går han”. Deltagarna leder in diskussionen på kassans 

placering och alla respondenter anser att kassans placering är av stor betydelse. Därefter 

påpekar Olle att det är svårare som konsument att hitta kassan om butiker består av två 

våningar. Anna resonerar högt om kassans placering är bäst vid ingången eller längre in 

i butiken och hon kommer fram till att som konsument måste man gå förbi en rad  

produkter på vägen till kassan om den är längre in. Olle pekar på en bild (se bilaga 4) 

och frågar ”Vilken butik är det?” och Linda svarar ”Jag tycker det är Lager 157!”. 

Diskussionen fortsätter och Anna påpekar att Lager 157 har sin kassa placerad i slutet 

av butiken. Hon uttrycker missbelåtet ”Då vet man ju också att det är vid slutet så 

kommer jag till kassan. Där kan man typ gå och vänta på att när fan kommer kassan 

typ? Jag går runt och är irriterad när jag är där. Och så tar det tid att komma till 

kassan. Man måste gå så himla lång.”. 

 

Kundservice 

När moderatorn ställer frågan om personalen kan påverka säger Anna ”Ja deras attityd 

påverkar jättemycket tycker jag”. Linda håller med och säger ”Om de är trevliga, 

ja..jo”. Kalle fortsätter och berättar ”Om man ska gå på syn om de ser, klär sig lite mer 

fräscha typ så tror jag det är positivt”. Då svarar Olle snabbt ”Eller typ att de använder 

butikens kläder. Det är ju typ det bästa.” Hur personalen ska bemöta kunderna är något 

som respondenterna börjar prata om. Linda anser att personalen inte behöver stå i 

kassan hela tiden och menar på att om butiken är liten brukar personalen gå runt lite 

mer. Hon fortsätter att förklara det viktiga med att personalen ska se kunden och hälsa 
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men att personalen samtidigt inte får vara för på. Linda nämner att man som kund gärna 

vill bli sedd och höra att personalen säger ”Jag finns här om du behöver hjälp”. Till slut 

påpekar Anna vikten av att personalen har fokus på kunden vid kassan och inte står och 

småpratar med sina kollegor. Anna och Linda diskuterar sedan hur sämre kundservicen 

är utomlands och Eva berättar efter egna erfarenheter att personal utomlands oftast 

pratar mycket med sina kollegor bakom kassadisken och beter sig otrevligt. Detta tror 

Eva beror på att personalen vill att det ska gå fort vid kassan. Slutligen sammanfattar 

Anna, Linda och Eva att ett sådant bemötande fick dem att känna sig obekväma och i 

vägen och Anna uttrycker känslan i ord som ”Förlåt för att jag handlar här”. 

 

Musik och ljuds påverkan 

Moderatorn inleder nästa tema i fokusgruppen vilket är ljudsinnet. Moderatorn berättar 

att det finns olika ljud i omgivningen kring kassan, till exempel musik och oljud som 

buller. Därefter ställer moderatorn frågan hur ljud påverkar dem och om de har några 

egna erfarenheter kopplat till ljud. Anna är ännu en gång kvick på att svara. Hon 

berättar att det alltid är lite trevligt med bakgrundsmusik när man står och väntar i 

kassan. Linda håller med Anna och nämner också att barnskrik i kassakön påverkar 

henne negativt. Linda börjar igen prata om bakgrundsmusiken och berättar att hon kan 

känna att det blir lite stelt om det är helt tyst i en butik. Anna svarar sedan att det kan 

vara okej med högt tempo i butiker där man shoppar, men att lugnare musik kan spelas i 

kassaområdet, för att det blir lättare att kommunicera med personalen då. Eva kommer 

in i samtalet och påpekar vikten av att personalen också har en bra ljudton när de pratar. 

Anna håller med och säger med ett skratt att det även är trevlig om de som arbeta r har 

en skön jargong med varandra. Till slut sammanfattar respondenterna vad som är viktigt 

att tänka på kring ljudet i ett kassaområde. Linda börjar berätta att en trevlig ton och 

lagom peppmusik samt en blandning av musik med högre och lägre tempo är viktigt. 

Anna påpekar hur viktigt det är med fokus på kunden i kassan och Kalle nämner 

avslutningsvis att om butiken är placerad i en galleria, är det bra om butiken kan stänga 

ute mycket oljud.  

 

Värme kan vara hemsk  

När moderatorn inleder det tredje temat, känsel, beskriver moderatorn även tydligt vilka 

element som rör känselsinnet, till exempel material, ytskikt, temperatur och beröring. 

Moderatorn beskriver även att formsinnet har med känseln att göra. För att göra det 
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lättare för respondenterna att förstå nämns också ett exempel på hur en individ kan 

komma ihåg hur en tekopp kändes i handen. Det första som Kalle säger är att 

temperaturen ska vara behaglig. Linda håller med och påpekar att hon tycker att det är 

hemskt att gå och handla när det är för varmt. Både Kalle och Linda är även enade om 

att det är jobbigt att gå och handla med varma vinterjackor på vintern och lika jobbigt är 

det att handla på sommaren när det är varmt och strålande sol. Olle håller med och 

påpeka att det inte är roligt att stå i kö i en sådan situation. 

 

Att få en känsla av allt 

Sedan börjar Anna berätta om känsel kopplat till butiken COS, hon säger att hon 

uppskattar det fina träslaget på kassadisken och att det är rent och fint. Hon tillägger att 

“de viker in allt i silkespapper och lägger i en fin papperspåse” och förklarar då att det 

skapas ett jättebra koncept. Som avslut berättar hon att känseln är viktig då hon vill 

känna på allt. Hon erkänner dessutom att hon lätt kan falla för frestelser vid 

kassaområdet genom att känna på produkterna och därefter börjar alla personer i 

fokusgruppen att le och skratta.  

 

Kundens klädstil 

Det fjärde sinnet handlar om smak. Moderatorn förklarar att det finns två olika typer av 

smaker, den gastronomiska smaken som är kopplad till mat och den estet iska smaken 

som är kopplad till individens individuella smak. Därpå frågar moderatorn om 

respondenterna har upplevt smak kring ett kassaområde och även hur de tror att smaken 

påverkar eller har påverkat dem. Kalle berättar ”Jag tycker att om man har, jag vet inte 

om det är svar på frågan men liknande klädstil som butiken säljer ... känns det som de 

är mer peppade”. Linda ställer direkt en fråga tillbaka ”Mm och det är mer din smak då 

eller?”. Kalle förklarar sedan vidare ”Ja men om jag går in på Carlings säger vi, och 

har deras stil på mig, så känns det som att de blir mycket mer alltså kommer fram och 

hälsar snabbare och är mer peppade". Anna och Linda får en aha-upplevelse och Linda 

svarar att hon inte har tänkt på det förrän Kalle sa det. Kalle undrar och frågar sedan vad 

en butik i Växjö heter som ligger bredvid Lexington. Linda och Anna svarar snabbt 

Cenino & Donna och Kalle nickar och berättar ”Någon gång gick jag in där och jag 

hade träningskläder på mig och då var det ingen som hjälpte mig direkt. Men sedan 

kom jag in en vecka senare och då hade jag kavaj, jag tror jag skulle på någon 

anställningsintervju eller någonting och då var de på direkt. Tjena, vill du köpa... och 
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väldigt såhär taggade”. De andra respondenterna blev förvånade och Anna berättar att 

även hon blivit bemött på ett likande sätt i den butiken och säger med en missnöjd ton 

”Det är typ så de jobbar och jag tycker inte alls det är bra!”. 

 

Kostymer och kaffe 

Moderatorn ställer frågan hur den gastronomiska smaken påverkar i kassaområdet. 

Anna svarar direkt att hon inte har upplevt den typen av smak i en klädbutik och Linda 

utbrister att butiker ibland har små godisbitar vid kassan. Linda berättar att butiken 

Nordlunds i Växjö har en kaffemaskin där man kan få en kopp kaffe. Linda påpekar att 

hon själv inte dricker kaffe men att hon tror att det skulle kunna vara positivt att få en 

kaffe när man provar en kostym. Anna instämmer och jämför Nordlunds service med 

H&M och uttrycker sig om Nordlunds ”Här får man ett personlig, typ hej vem är du, 

vad vill du ha och verkligen den där behovsanalysen på ett helt annat sätt”. Anna ser 

sedan fundersam ut och säger att hon inte riktigt vet om man som konsument påverkas 

av godis i kassan. Någon som håller med om detta är Olle som inte anser att godis 

påverkar. Linda utbrister sedan ”Men man kommer ju ihåg dem!” och syftar till om 

kunden blir erbjuden kaffe. Slutligen är Linda och Olle enade om att kaffe är något de 

lättare skulle komma ihåg jämfört med godis.  

 

Fräsch vs. ofräsch 

Efter diskussionen om smak kommer moderatorn in på det femte och sista temat, 

nämligen luktsinnet. Här frågar hon om respondenterna kommer ihåg något minne 

kopplat till dofter och lukter som påverkat dem samt om det minns någon speciell doft i 

ett kassaområde. Först ut är Anna som säger ”På ZARA luktar det damm” samt att hon 

anser att ZARA butikerna borde städas mer ordentligt. Detta är något som respondenter 

håller med om och Linda säger att hon uppskattar om personalen duschar och är fräscha. 

Kalle instämmer och säger ”Ja det ska lukta bra”. Eva påpekar ”Jag tror lukten kan 

avgöra lite om du vill köpa eller inte” och Kalle fortsätter därefter och säger att det inte 

får vara för starka dofter i butiken. Anna instämmer helt och säger att man kan få ont i 

huvudet om det luktar för mycket men att det gärna får dofta behagligt och fräscht, och 

fortsätter med ”Hellre att det inte doftar något än att det luktar illa”. Linda flikar 

snabbt med att det absolut inte får lukta svett. Kalle avslutar det sista temat med att 

berätta att det gärna får dofta lite somrigt och vårigt nu när det är vår. Dock påpekar han 
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också att det kanske inte är så lätt för personer som har starkare allergier att vistas i 

sådana miljöer. 

 

4.2 Fokusgrupp 2 

Sinnena påverkar allt 

Fokusgrupp två inleds på samma vis som fokusgrupp ett och moderatorn ber 

respondenterna att fritt diskutera om hur de tror de fem sinnena påverkar dem. Det blir 

då tyst en liten stund tills Lisa säger ”det påverkar ju allt”, Maja beskriver att sinnena 

hjälper till att skapa en uppfattning av hur någonting är. Emma instämmer och säger 

”det är väl det som får en att reagera på allting runtom en, och det bidrar till att man 

gör som man gör”. Moderatorn leder samtalet till att diskutera hur sinnena påverkar i 

just ett kassaområde. Alla blir då tysta en stund tills Martin nämner att han brukar lägga 

märke till de produkter som är placerade vid kassan. Då kommer Lisa att tänka på något 

helt annat, nämligen att det ibland finns godis vid kassan. Emma berättar att det är det 

hon ser som påverkar henne mest i kassan. 

 

Tummen ner för merförsäljning 

Moderatorn lägger nu ut de nio bilderna på bordet och introducerar temat syn. Lisa är 

först med att prata och tar upp merförsäljningen runt kassan och Emma tillägger ”Man 

vet ju direkt att man börjar pilla på de produkter som står vid kassan då man ofta är 

uttråkad där”. Hon fortsätter berätta att hon tycker det är jobbigt när det är mycket folk 

i kassan och det kan bidra till att hon lämnar butiken, detta håller även Martin med om. 

Samtalet återgår till merförsäljning och Maja berättar att hon får ett dåligt intryck av 

butiker med för mycket merförsäljning. Hon säger ”Man väntar ju bara på att dom ska 

slänga ur sig; vill du köpa hårnålar och hårsnoddar” och alla skrattar. Maja säger att 

det är mycket mer inbjudande utan merförsäljning men att hon förstår att företag måste 

tjäna pengar. Lisa håller med och säger ”Det känns ju mycket mer lyxigt att inte ha 

merförsäljning, det ser renare ut och mer estetiskt”. Emma instämmer och uttrycker att 

det inte blir ett bra sista intryck när kassapersonal försöker sälja på en massa produkter 

det sista innan man lämnar butiken. Hon säger ”Det känns tryggare att gå till en kassa 

utan för mycket merförsäljning” och Martin instämmer. 
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Att se och synas 

Samtalet tar en annan riktning och leds in på belysning. Martin berättar att han tycker att 

det ska vara ljust i ett kassaområde. Lisa fortsätter på samma ämne och uttrycker att det 

kan bli för ljust också, likt ett apotek. Alla deltagarna har upplevt butiker som har 

lysrörsbelysning och detta är inget som tilltalar någon av deltagarna. Maja berättar då att 

hon tycker att belysningen kan representera ett företags standard. Att belysa 

merförsäljningsprodukter vid kassan tycker Martin är bra. Lisa beskriver att hon ser det 

som att hon redan är en kund när hon befinner sig i ett kassaområde, därför är 

merförsäljning och kundkontakt det hon relaterar till i kassområdet. Lisa leder vidare 

samtalet och beskriver hur färg kan bidra till att man lättare hittar kassan i en butik. Hon 

ger ett exempel från butiken ZARA som brukar ha rörliga bilder vid kassan. Maja flikar 

in med att hon tycker att en kassa ska symbolisera ett företags utseende. Emma berättar 

istället att hon tycker att personalen är det viktigaste i ett kassområde och det man 

lägger märke till mest. Hon uttrycker ”Om personalen är trevlig eller inte är det man 

kommer ihåg”. Martin nickar och instämmer till det Emma berättade.  

 

Volym, tempo och stress 

Moderatorn byter nu tema och introducerar respondenterna till ämnet hörsel. Lisa sa 

direkt att det ganska ofta brukar pipa när hon lägger varor på disken i H&M:s butiker. 

Martin nämner istället att han tycker det är jobbigt med för hög musik i kassan då det 

kan störa konversationen med personalen. Anders påpekar att han tror att företag 

anpassar tempot i musiken till hur snabbt de vill att kunden ska handla och Emma 

tycker att för snabb musik kan vara jobbigt om man står i kö då det gör att hon blir 

stressad och bara vill gå där ifrån.  

 

Utformning och merförsäljning 

Moderatorn leder vidare samtalet till tema känsel och introducerar detta för 

respondenterna. Emma startar konversationen och berättar att hon flera gånger har 

upplevt kassadisken för hög, vilket även Lisa berättar att hon varit med om. Därefter 

leds samtalet åter igen tillbaka till merförsäljning och Emma berättar att hon ofta tar på 

produkterna som finns bredvid kassan, Lisa instämmer att hon också gör det.  Maja 

håller med men hon känner dock att hon kan bli irriterad då hon i bakhuvudet vet att det 

står där för att hon ska handla mer. Martin berättar att merförsäljningen är något han 

ganska ofta går på, då det är produkter som han alltid behöver som ligger vid kassan. 
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Hur kassan ser ut kan enligt Maja förhöja hela intrycket av butiken. Lisa berättar då att 

hon ofta tycker att vanliga butiker som H&M har en standardlösning av kassan som 

hade funkat överallt. Martin nämner att desto fler korgar med produkter vid kassan det 

är, desto mer framstår företaget som en lågpriskedja.  

 

Klädhängare i kassan 

Samtalet tar åter igen en vändning och Lisa berättar att hon upplever att hon blir väldigt 

varm när hon står i kö på vintern, eftersom hon då ofta har en varm jacka på sig. Det är 

något som respondenterna känner igen sig i och tycker är jobbigt. Maja uttrycker att det 

hade varit skönt om det funnits hängare vid kassan för att hänga av sig jackan på när det 

är lång kö. 

 

Nej till godis 

Moderatorn presenterar ett nytt tema för deltagarna, vilket är smaksinnet. Maja 

beskriver direkt att hon inte vill äta till exempel godis i en klädaffär, Martin instä mmer 

men berättar dock att han tycker att det är bra i andra butiker. Maja och Martin fortsätter 

berätta att de inte tycker godis och kläder passar ihop. Emma fortsätter istället prata om 

den estetiska smaken och berättar att hon tror den avgör om man besöker en butik eller 

ej. 

 

Butiker med påtagliga dofter 

När deltagarna tystnar och inte har något mer att berätta om smak leder moderatorn in 

dem på det sista sinnet som är doftsinnet. Emma kom att tänka på butiken Abercrombie 

and Fitch som har en mycket påtaglig doft i butiken som hon uttrycker blir för mycket, 

vilket Lisa instämmer på. Anders ger då ett exempel över när han var i den likande 

butiken Hollister och berättar att personalen då gick runt och sprutade parfym i butiken 

och att det vart för mycket. Martin berättar i sin tur att dofter ibland kan göra att man 

känner igen sig i en butik.  

 

Förväntningar på personal 

Därefter tystnar respondenterna en stund tills moderatorn leder dem in till att prata om 

personalen i butiken. Anders berättar att han vill bli behandlad på olika sätt beroende på 

vilken butik han är i. Han ger då ett exempel att när han är i en exklusivare butik så vill 

han få hjälp av personalen under hela tiden, han berättar att han vill att personalen som 
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hjälper honom även följer med till kassan och avslutar köpet. Maja nämner då att hon i 

mindre butiker tycker det är viktigt att personalen integrerar med kunden så att det inte 

blir en tyst och stel miljö att vistas i. Samtalet ändras då Lisa berättar att hon tycker att 

hon går ifrån en butik med en dålig känsla om hon stått i kö länge och personalen har 

arbetat långsamt. Detta tycker även Martin, då han kan bli irriterad om han ser personal 

som jobbar långsamt. Lisa berättar att hon tror att tempot personalen har beror på vilken 

butik det är. Är det en exklusiv butik kanske man vill att de ska lägga lite extra tid på 

produkterna vid kassa berättar hon vidare. Då inflikar Emma ”det är klart att kassan är 

viktigt, det är ju det sista man möts av”. Maja berättar att det hon tror är viktigast i ett 

kassaområde är personalen och det är även personalen som hon har förväntningar på.  

 

Tycka till 

Här avtar samtalet lite och moderatorn frågar då om någon har något att tillägga. Emma 

berättar att hon tror det är viktigt att kassaområdet förmedlar en bra känsla då det är det 

sista intrycket man får i butiken. Emma tillägger att hon tycker det är bra på Elgiganten 

där det vid utgången finns knappar man kan trycka på för att visa om man är nöjd eller 

missnöjd. Hon tycker det förmedlar att företaget bryr sig om sina kunders åsikter. 

Härefter slutar samtalet och moderatorn tackar för respondenternas deltagande.  

 

4.3 Fokusgrupp 3  

Musik som påverkar 

Moderatorn startar upp samtalet med frågan "Hur tänker ni att sinnena påverkar er?". 

Respondenterna som är samlade runt bordet funderar och Adam sträcker lite på sig och 

säger "Jättemycket så klart, det ger en ett intryck liksom, jag skulle säga att allt går där 

igenom", Julia fyller i att de påverkar mer än vad man tänker. De andra respondenter 

nickar instämmande och Hanna leder vidare samtalet till butiker där hon uppskattar en 

behaglig doft och musik. Ola som suttit och funderat i tysthet reagerar nu och utbrister 

att musiken är något som han kopplar ihop med hörseln men att den kan vara "Jävligt 

irriterande"  när det blir för mycket och det känns som att kliva in på en klubb, han 

följer upp med att det ska vara relaxed musik. Julia avbryter och berättar att hon upplevt 

på Mc Donalds att hon tuggar i takt med musiken bara för att den är så hög. Alla 

respondenter skrattar till och Hanna säger att musiken ändå är viktig för att det inte ska 
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bli stelt i butiken samtidigt som hon förtydligar det Ola sa om att musiken inte får vara 

för skrålande. 

Sinnenas påverkan på köpbeteendet 

Diskussionen om musiken avtar och Ola kommer på att synen ändå måste vara det som 

påverkar först eftersom det är det mest uppenbara och fortsätter med att det måste ju se 

bra ut annars blir det ett mycket dåligt intryck. De andra fyra respondenterna svarar i 

mun på varandra att de håller med om vad Ola sagt. Per som hittills suttit ganska tyst 

och endast gjort små instämmande inflickningar tar nu ton och berättar "Det är många 

aspekter som påverkar ett köpbeteende, man påverkas jättemycket undermedvetet". Han 

nämner att allt från ljussättning, inredning och musiken påverkar från att man går in i 

butiken till eventuellt avslutat köp och att det hänger ihop med hur företag väljer att 

profilera sig. Hanna berättar vidare att alla sinnen är viktiga, men att hon värderar extra 

att få känna på material.  

 

Dålig doft uppmärksammans 

Adam avbryter försiktigt och frågar vilka de andra sinnena är, moderatorn berättar för 

alla att det är känsel, smak, syn och lukt. När luktsinnet nämns säger Julia att det är 

viktigt att det inte luktar illa, Ola håller med och kommer att tänka på att det bara är när 

det inte luktar gott som man lägger märke till det. Han blir påmind om ett eget exempel 

som enligt honom "luktar förjävligt" , han berättar om en butik med extremt låg 

belysning och surfare som han inte kan komma på namnet på. Hanna utbrister att det 

måste vara Hollister och Ola lyser upp och nickar instämmande och säger att det är den 

värsta butiken han vet. Han berättar att de måste jobba med alla sinnen och skämtar om 

att de måste ha den lägsta elförbrukningen i Sverige eftersom de har så låg belysningen 

att man knappt ser. Alla skrattar till instämmande, han fortsätter berätta om den starka 

doften som de har. Han säger att de tar in alla sinnen i en dålig upplevelse och att man 

blir överstimulerad.  

 

Uppfattning om kassområdet 

Moderatorn presenterar det första temat som är synen tillsammans med nyckelorden 

ljus, färg och interiör, samtidigt placeras nio bilder på bordet. Moderatorn förklarar att 

bilderna som är på olika kassaområden ska hjälpa respondenterna att identifiera  sig med 

egna liknande situationer och upplevelser. Julia inleder direkt samtalet med att 

poängtera att det inte får vara för mycket produkter vid kassan så att man inte ser den. 
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Hon tar upp en bild (se bilaga 4) och fortsätter berätta att det känns som en ganska 

vanlig situation i klädbutiker, att kassan är gömd bakom olika ställningar och att det 

endast är personalens huvuden som sticker upp. Per fortsätter berätta att han tror många 

butiker tänker "Här ska det tryckas på, här kommer folk klämma och känna medan dom 

väntar i kön", han följer sedan upp det med att som Julia sa att det ofta blir för mycket 

och att de går bananas. Ola fyller i att tanken är smart men håller även han med om att 

det lätt kan bli för mycket. Hanna för samtalet vidare in på att hon gillar när det är 

cleant och tar upp en bild (se bilaga 8) och försöker med den förtydliga vad hon menar 

med cleant. Hon berättar hur varorna kommer fram bättre och förklarar att hon gillar när 

personalen erbjuder det som ligger i kassan för henne så att hon kan bli påmind om att 

hon behöver det. Ola fortsätter berätta att om det ser cleant ut så uppfattas det även som 

bra organiserat och det blir ett snyggare intryck.  

 

Belysningens inverkan på färg 

Hanna säger att belysning är jätte viktigt för att kunna uppfatta rätt färger på kläderna. 

Hon berättar att kläder kan genom belysning och genom att komponeras rätt framhävas 

så att hon blir intresserad av något som hon kanske inte hade visat intresse för om det 

inte hängt tydligt. Julia följer upp med att belysningen kan styra vart man tittar och 

förtydligar att färgåtergivningen är den samma i hela butiken så att inte plagget får en 

annan färg när det placeras på kassadisken.  

 

Uppfattning av volymförsäljning 

Adam tar upp en annan bild (se bilaga 3) från bordet och säger att när det står kassa på 

en skylt över disken så ser det oproffsigt ut, även färgen på kassaområdet som är röd på 

bilden skapar en diskussion mellan respondenterna. Ola skojar till det och säger att det 

ser ut som en stor stopp skylt, han fortsätter dock med att det kanske var att ta i lite men 

att han tycker färgen är lite mycket. Respondenterna skrattar till efter liknelsen med en 

stoppskylt och diskussionen tystnar.  Efter en liten stunds tystnad tar Hanna ton och 

kommer åter igen in på att vissa butiker har mycket saker framme vid kassan vilket hon 

inte gillar. Ola avbryter och säger att det nog kan vara bra ur ett 

marknadsföringsperspektiv och att det förmodligen beror på dess image att de har 

mycket saker just där. Adam håller med och flikar in med att det beror nog mycket på 

vilken butik det är och deras syfte. Ola fortsätter berätta att företag som har mycket 
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produkter vid kassan upplevs billigare. Per instämmer och fyller i att det beror på om 

det är företag som säljer på volym och nämner H&M som han anser maxar. 

 

Mycket människor och mycket ljud 

Moderatorn introducerar nästa tema som är hörsel och nyckelord som oljud, musik och 

prat mellan människor och frågar hur respondenterna ser på det i kassan och hur det kan 

påverka. Julia säger att hon inte tycker att det ska vara så hög musik vid kassan eftersom 

hon vill få kontakt med personalen. Och fortsätter med att kassor med mycket folk kan 

behöva någon form av ljuddämpning för att det inte ska bli rörigt och stressigt. Ola 

fortsätter och förtydligar att det kan bli rörigt om det är mycket liv och rörelse, men 

annars säger han att i kassan stör han sig nog inte på ljud speciellt. Hanna tar då upp att 

barn som skriker gör henne stressad och Ola flikar in med att man inte står så länge i 

kassan och därför tycker inte han att det gör så mycket. Hanna svarar då att det kan helt 

bero på säsong och typ av affär och fortsätter med att det är viktigt med en effektiv 

kassa. Att kassan är effektiv instämmer både Ola och Per på, Per går dock tillbaka till att 

när man väl är i kassan så spelar nog inte ljuden så stor roll eftersom det är en så kort tid 

som de befinner sig där.  

 

Dålig luftkonditionering 

Moderatorn introducerar respondenterna för det tredje temat som är känsel och 

nyckelorden, temperatur, ytskikt och material. Vidare ställdes frågan om det är någon 

situation de kan minnas att de upplevt det extra eller hur de tänker att det påverkar. Ola 

tar direkt upp temperatur och säger att det ofta kan vara väldigt varmt i butiker och blir 

det för varmt så blir man inte av med det. De andra fyra respondenterna nickar 

instämmande och Hanna tar upp att om det blir för varmt och butiken har dålig 

luftkonditionering så vill hon bara ut. Ola följer upp med att om det skulle vara lång kö 

till kassan när han upplever värmen jobbig så kan det hända att han lägger ifrån sig 

varorna och tänker att han går och köper det en annan dag istället. När han berättar det 

så instämmer både Hanna och Adam att det har hänt dem båda. Julia leder vidare in på 

att det är roligt med olika material, men att det inte är något som hon kopplar till 

känseln utan mer vad hon ser och uppskattar. Hanna tar då upp att material är viktigare 

när kläderna ska väljas ut, för då vill hon ta och känna.  
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Bubbel och torra kakor 

Moderatorn leder in på temat smak och förklarar att det finns två olika typer, 

gastronomisk och estetisk smak. Ola nämner att vissa butiker kan bjuda på kaffe och 

säger tillsammans med ett litet skratt att "de kan dom sälja på mig". De andra 

respondenterna skrattar med och Julia följer upp med att vissa butiker har en skål godis 

vid kassan. Ola berättar att det händer vid kundkvällar och att det bjudas på bubbel. Han 

berättar att det kan förstärka intrycket och upplevelsen av helheten. Adam fyller då i att 

det spelar stor roll vilken butik som väljer att bjuda på vad, han drar exemplet att 

kommer han in i en exklusivare butik skulle han inte uppskatta om det låg en tallrik med 

torra kakor där. Per fortsätter med ett exempel från när han köpte sin senaste kostym 

och medan de i butiken sydde in den erbjöd dem en kaffe latte. Han uttrycker att det gav 

en känsla av service och förstärkte upplevelsen. Ola leder vidare samtalet till den 

estetiska smaken och nämner att den egentligen går in i alla sinnen, han tar exemplet att 

han gillar en av bilderna (se bilaga 8) som ligger på bordet med en stilren kassadisk i 

svart. Han berättar att han gillar den på grund av hans personliga smak.  

 

Doft anpassat efter utbud  

Moderatorn leder in på sista temat som är lukt och Ola startar direkt med att berätta att 

det är en hårfin gräns men det är först när det luktar illa som det uppmärksammas. 

Hanna fortsätter med att när det luktar för starkt blir det jobbigt och en dålig upplevelse 

uppstår. Julia tar upp ett exempel från en nyöppnad Cubus butik som luktar som en 

gammal lagerlokal med damm, vilket bidrar till en känsla av att kläderna har dålig 

kvalitet. Hanna instämmer och leder vidare på att det är viktigt med rätt lukt också, som 

exempel tar hon att det kan lukta tant eller ungdom och dessa dofter ska då placeras i 

rätt miljö. Ola fyller att han inte vill att det ska lukta någonting och Adam säger att han 

inte köper något bara för att det luktar gott. Ola berättar att det handlar om en 

sinnesstämning som kan infinna sig med dofter och det kan göra att han handlar, både 

Hanna och Julia håller med. Julia tar upp att det är många klädbutiker som väljer att 

placera parfymer vid kassan vilket hon inte uppskattar, hon säger att det kan bli för 

mycket när någon provar flera olika och efterson hon står i kön kan hon inte välja att gå 

därifrån. 
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Levande bilder och inspirerande personal 

Moderatorn avslutar med att fråga om det är något speciellt som respondenterna tänker 

på kring kassaområdet när det gäller sinnena. Julia tar tillfället att berätta om en ZARA 

butik i Stockholm som har filmer med modeller som visar upp kläder vid sidan av 

kassadisken istället för planscher. Hon berättade att det var trevligt att stå och titta på 

medan hon väntade i kön. Per berättare att det är viktigt att det finns en röd tråd genom 

hela butiken så att företaget känns igen, allt ifrån hur belysningen sätts till inredning och 

skyltning av kläder. Adam väljer istället att berätta att han föredrar när kassan är nära 

utgången för att när köpet är genomför lätt kunna ta sig ut och inte behöva leta sig 

igenom hela butiken. Ola fortsätter på Pers spår om en röd tråd och berättar att mycket 

hänger på vad som händer fram till kassan, han drar ett exempel om det har luktat 

mycket tidigare i butiken så kommer ju den känslan finnas kvar även i kassan. Hanna 

uttrycker att helheten i butiken är viktig och att då även kassan följer konceptet. Det 

tystnar en stund och Ola går vidare till att personalen som jobbar bakom kassan är viktig 

och inte minst hur de klär sig, Julia säger att personalen är som levande 

inspirationspelare. Ola följer upp samtalet och berättar att personalens agerande är 

viktigt och ger ett exempel från Volt där de viker kläderna fint med silkespapper och när 

de lagt ner varan i påsen kommer de runt disken för att överlämna påsen. 

 

4.4 Fokusgrupp 4 

Doft av nybakat 

Fokusgruppen inleds med att deltagarna fick diskuterar hur de fem sinnena påverkade 

dem. Katarina framstår som en pratglad person och startar diskussionen livligt med att 

berätta att bra musik påverkar henne till köp. Matilda kommer att tänka på att hon ofta 

blir påverkad när bageriet är placerat precis vid ingången i mataffärer och berättar att 

hon blir mer benägen till att handla när hon känner doften av nybakat bröd. Katarina 

liknar då det med att hon tycket det är ungefär samma sak som när det bjuds på lagad 

mat i mataffärer, då handlar även Katarina mer. Här tar samtalsämnet en vändning från 

mat till städning då Sofie berättar om hur viktigt hon tycker det är att det är rent och 

snyggt i butiker för att hon ska bli lockad till att handla, det är något alla håller med om. 

Clara avslutar samtalet om sinnena och berättar att hon tycker det är viktigt att 

produkter i butiker matchar med varandra.  
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Hårspännen och hårsnoddar 

Moderatorn leder då in deltagarna till att diskutera om hur sinnena kan påverka dem just 

i ett kassaområde. Då nämner Clara snabbt att hon med en gång tänkte på 

merförsäljningsprodukter så som nagellack, därefter blir det tyst en stund då de andra 

respondenterna tänker. Efter en stund tillägger Matilda att hon tycker det är viktigt att 

det är ordning på produkterna vid kassan, nagellack i olika färger i stora lådor vid 

kassan är inget som Matilda orkar börja rota i. Samtalet fortsätter med samma ämne och 

Sofie berättar att hon tycker det är bra om det finns hårspännen och hårsnoddar vid 

kassan. Hon berättar att hon tycker det för att det är produkter hon bara kan plocka med 

sig utan att tänka eftersom det är billigt och alltid är något hon behöver. När samtalet 

om hårspännen och hårsnoddar kom upp flikade Katarina in med att hon tycker det är 

bra när personalen frågar om hon behöver hårspännen eller hårsnoddar eftersom hon 

brukar glömma att köpa det. Alla håller med utan Matilda som blir irriterad i dessa 

situationer och känner att personalen bara vill lura på henne mer produkter.  

 

Kö som en labyrint 

Inledningsfrågorna är nu över och moderatorn presenterar första temat som är synsinnet 

samtidigt läggs de nio bilderna fram på bordet. Respondenterna granskar bilderna och 

Katarina är först till tal igen och pekar på en bild (se bilaga 4) och säger ”Ibland känns 

det som att vissa företag nästan är desperata när det bara sätter in massa saker för att 

man ska handla mer”. Sofie berättar att hon tycker kassan i vissa klädbutiker kan liknas 

vid en labyrint man behöver ta sig igenom för att komma fram för att betala, de andra 

nickar instämmande som att de känner igen sig i det Sofie sa. Sofie tillägger med ironi i 

tonen ”Det känns ju dumt när det inte är någon kö, man får nästan vinka och säga till 

personalen; vänta jag kommer snart ska bara ta mig igenom labyrinten”. Matilda 

berättar hur viktigt hon tycker det är att det finns gott om plats och inte är trångt i 

butiken hon befinner sig i, även detta är något resterande respondenter instämmer med.  

 

Parfym är inget impulsköp 

Samtalet återgår nu tillbaka till merförsäljningsprodukter vid kassan och Katarina 

nämner att det är ett flertal butiker hon varit i som har parfym framme vid kassan. 

Matilda nämner då att hon tycker det är dumt eftersom man ofta inte har tid att ta 

beslutet om man vill köpa en parfym eller inte i kassan. Katarina tillägger att hon tycker 

att parfym i kassan kan bidra till att det luktar för starkt när folk sprayar parfym. Hon 
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föredrar hellre produkter som strumpor i kassaområdet då det är något hon kan köpa 

utan att behöva tänka.  

 

Ljusets påverkan  

Nu tar samtalet åter en vändning och respondenterna börjar prata om belysning. 

Deltagarna tystnar och granskar under en stund bilder som placerats ut på bordet. Clara 

pekar på en av bilderna (se bilaga 2) som föreställer ett mörkt kassaområde och relaterar 

till när hon var i butiken Abercrombie and Fitch. Hon beskriver det som för mörkt, för 

hög musik och för stark parfym vilket hon inte tyckte var tillfredsställande. Alma håller 

med och berättar att hon blev irriterad över att det var så mörkt i butiken, hon upplevde 

det även trångt och detta tillsammans bidrog till att hon lämnade butiken. Moderatorn 

ställer då en följdfråga ”tycker ni att belysningen på något sätt kan påverka er 

upplevelse i ett kassaområde?”. Katarina svarar då kort och koncist ”Ljus och fräscht” 

vilket de resterande deltagarna instämmer med. Alma beskriver i samband med det att 

hon upplever känslan i en butik som mer positiv om det är ljust vilket i sin tur leder till 

att hon blir mer benägen att handa. 

 

Synlighet och tydlighet 

Moderatorn flikar här in med ett värdeord för att leda in respondenterna till att diskutera 

om personalen i ett synperspektiv. Alma är snabb med att svara att hon tycker det är 

viktigt att personalen är synlig i kassan då det annars är svårt att veta vad man ska göra. 

Det är något respondenterna håller med om och Sofie beskriver även att hon tycker det 

är viktigt att se att personalen tycker om sitt jobb. Därefter leder moderatorn in dem på 

ämnet interiör som är ett av nyckelorden. Respondenterna tar då hjälp av bilderna på 

bordet och diskuterar sig fram till att en öppen kassa där det är fritt från produkter är det 

som känns bäst. Matilda tillägger att hon tycker det ska vara lätt att hitta i en butik för 

att hon ska bli benägen att shoppa mer. Hon nämner därefter att kassan är ett element 

som ska vara synligt i en butik. 

 

Musikanpassning efter butikskoncept 

Här avslutar moderatorn tema syn och leder in respondenterna till hörselsinnet. Matilda 

är först till tal och berättar att hon tycker musik ska anpassas efter butikers koncept ”Jag 

tror det är ganska kopplat hur butiker är uppbyggda och till vilken känsla ett företag 

vill förmedla” säger hon. Tempot i musiken är något som Alma tycker är viktigt att 
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anpassas efter olika butikskoncept. Matilda svarar då ”Jo, det är klart att en butik som 

säljer festkläder ska spela festmusik”. Alma instämmer och tillägger att festmusik i 

detta fall påverkar positivt, men om samma musik hade spelats i en annan butik hade 

den istället kunnat påverka henne negativt. Musiken bör vara förankrad med butikens 

stil för att det skall funka säger Matilda. Samtalet om musik avtar och Katarina ledar 

samtalet in på personalen, hon berättar att hon tycker det är viktigt att kassapersonal 

riktar uppmärksamhet åt henne och inte står och pratar med en kollega, vilket hon 

upplevt ett flertal gånger. Då kopplar Sofie ihop musik och personal och berättar att hon 

inte tycker det skall vara för hög musik runt omkring som stör samtalet med personalen. 

Alma berättar att hon ofta upplever att det är mycket sorl i butiker där det befinner sig 

mycket folk, vilket alla instämmer kan vara ett störmoment. Då påpekar Matilda att hon 

förväntar sig mer ljus i vissa butiker än andra.  

 

Varmt i trånga butiker 

När samtalet om hörselsinnet avtar presenterar moderatorn det nya temat som är 

känselsinnet. Under introduktionen nämner moderatorn temperaturer och blir då direkt 

avbruten av Katarina som säger ”Det får inte vara svettigt alltså”. Efter att moderatorn 

pratat klart forsätter Katarina att berätta hur jobbigt hon tycker det är när det är för 

varmt, speciellt i trånga butiker med mycket folk. Då påpekar Sofie som hon även 

nämnt tidigare att hon får en dålig känsla om hon ser att det är dammigt och smutsigt.  

 

Att känna kvalitet 

Därefter är det tyst en stund tills Clara nämner att hon tycker det är viktigt att kunna ta 

och känna på produkter för att kunna känna material och kvalité. ”Konceptet att man 

kan ta på varor när man står där gör det ju lättar att bara plocka åt sig, än om man 

hade sett det långt bort” tillägger Alma och berättar att känseln påverkar henne mer än 

synen. På så sätt är det bättre att handla i en fysisk butik än på nätet konstaterar 

Katarina. 

 

Personlig smak 

Moderatorn avslutar temat känsel och leder in respondenterna på temat smak istället. 

Matilda startar upp samtalet med att berätta att hon bara går till de butiker där hon 

känner igen sin estetiska smak. Hon påpekar även att hon tror att man kan känna av om 

det är en butik i sin smak. Det diskuteras sedan mellan respondenterna hur färg kan 
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påverka hur man känner inför produkterna. Katarina nämner att, är det till exempel röda 

stora lådor vid kassan som varorna ligger i så blir hon inte lockad att köpa. Detta svarar 

Matilda på och berättar hur hon känner att en röd färg nästan ”färgar av sig” på 

produkterna. Sofie berättar att hon blir mer benägen att gå in i en butik som hon tycker 

har snygg inredning och hon säger även att hon handlar mer då. Den gastronomiska 

smaken har respondenterna svårt att relatera till i ett kassaområde.  

 

Uppskattad doft 

Moderatorn presenterar nu det sista av de fem sinnena som är luktsinnet. Matilda 

berättar med en gång att hon inte går in i en butik om det till exempel luktar svett, då det 

är något hon har svårt för. Det blir en diskussion mellan respondenterna hur de föredrar 

att det skall lukta, Matilda säger doftfritt, Sofie säger fräscht och Alma tycker bara det 

handlar om hur påtaglig doften är. Här upprepas det återigen att det kan bli för mycket 

med parfym vid kassan men denna gången av Alma. 

 

Information vid köp 

Fokusgruppen avslutas med att ta upp några generella frågor där respondenterna får 

prata mer fritt. Alma tar då upp en diskussion om när personalen ger råd till kunden i 

kassan. Detta är något Clara kan uppleva som jobbigt medan Katarina och Matilda ser 

det som något positivt. Katarina ger då ett exempel på när hon köpte ett par byxor på 

H&M som töjde sig till en storlek större och hon gick då tillbaka till butiken för att 

reklamera byxorna. Personalen svarade då henne att hon borde veta att H&M:s byxor 

alltid töjer sig, Katarina förklarar att hon då blev irriterad över att hon inte fått någon 

information om detta när hon köpte byxorna. Det diskuteras vidare om hur mycket 

information man verkligen vill ha vid kassan, Matilda säger att hon hade föredragit om 

personalen frågar om hon vill ha skötselråd om produkterna man handlar. Samtalet 

byter riktning och Clara berättar att hon får en mer positiv upplevelse när personalen 

skickar med prover i kassan, detta instämmer alla med. Fokusgruppen avslutas med att 

Katarina betonar att hon tycker att personalen är det viktigaste i kassan, vilket även 

Alma instämmer på.  
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4.5 Sammanställning av empiri 

I nedanstående tabell har alla rubrikerna i empirin sammanställts utifrån den struktur 

som återfinns i teorikapitlet. Syftet med tabellen är att hjälpa läsaren att förstå hur det 

empiriska materialet hänger ihop med studiens teori samt hur diskussionerna i 

fokusgrupperna kan kopplas till de fem sinnena. Vidare har denna tabell legat till grund 

för ar utvärdera samband som ligger till grund för analysarbetet.  

 

Tabell 4.1. Sammanfattning av empiri  
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5 Analys  

I följande kapitel ämnas den teoretiska referensramen och det empiriska materialet 

knytas samman. Kapitlet är strukturerat efter samma rubriker som finns representerade 

i teorin, detta för att kunna uppfylla syftet med studien och besvara frågeställningen 

som finns under inledningskapitlet. 

5.1 Synsinnet 

Synupplevelsen är det som i regel bidrar till att konsumenten tycker att ett företag eller 

varumärke är tilltalande (Hultén et al. 2011). Det kan bero på att synensinnet står för 

sjuttio till åttio procent av all information som de tar till sig (Gustafsson et al. 2014). 

Det kan därav antas att detta är ett sinne som företag bör se till att konsumenten 

uppfattar som tillfredställande. Det visuella intrycket kan enligt Gustafsson et al. (2014) 

tillfredsställas genom interiörens och exteriörens färg och form. Att även produkter är 

visuellt tilltalande är av vikt (Gustafsson et al. 2014). Det resonerades genomgående i 

fokusgrupperna om hur viktig tydligheten är, både i kassaområdet men även 

butikskommunikationen. Det betonades även att det som sker i kassan ska vara enkelt 

och smidigt. Det kan även tänkas vara viktigt att merförsäljningsprodukter i kassan är 

visuellt tilltalande för att minska risken att kunden blir uttråkad. Merförsäljning i ett 

kassaområde kan antas vara en typ av underhållning för kunden men om det uppfattas 

stimulerande kan diskuteras. I fokusgrupp ett nämner Maja att hon får ett dåligt intryck 

av butiker som har för mycket merförsäljning. Martin i samma fokusgrupp tycker att 

merförsäljning gör att företaget framstår som en lågpriskedja, detta nämner även Ola i 

fokusgrupp tre. Om merförsäljningen ska finnas berättar Matilda i fokusgrupp fyra att 

det är viktigt att det finns ordning och struktur på dessa produkter. Åter igen framhävs 

vikten av smidighet och enkelhet. Det kan tänkas att produkter i kassaområdet ska 

anpassas efter butikskonceptet för att konsumenten ska uppfatta köpupplevelse som 

positiv. I fokusgrupp fyra nämndes det att parfymer ofta säljs framme vid kassan på 

ZARA, vilket inte framstår som positivt, däremot framkommer positiva kommentarer 

om till exempel hårspännen, hårsnoddar och strumpor som merförsäljning. Detta kan 

antas bero på att en parfym troligtvis framstår som mer höginvolverad produkt än till 

exempel strumpor. Det kan därför förmodas att de produkter som kan köpa s i 

kassaområdet ska vara av karaktären att kunden inte behöver tänka. 
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Belysning är något som enligt Gustafsson et al. (2014) kan påverka kunden på olika 

sätt. Det visade sig under fokusgruppsdiskussionerna att flera personer i fokusgrupp ett 

inte tyckte om den mycket låga belysningen i butiken Abercrombie and Fitch. De 

betonade att det då är svårt att se produkterna och tydligheten försvinner. Clara och 

Alma i fokusgrupp fyra betonar att de blir irriterade av en mörk belysning. Denna 

negativitet kan tänkas bidra till att det visuella intrycket uppfattas som svagt och att 

köpupplevelsen dras ner. Flera personer ur olika fokusgrupper betonar istället att de 

föredrar en ljus kassa, dock får det inte bli för ljust ”likt ett apotek” enligt Lisa i 

fokusgrupp två. Åsikterna ovan kan tyda på att en varierad belysning som Hultén et al. 

(2011) nämner kan vara det rätta för att stimulera kunden.  

Det är inte bara den fysiska interiören och de visuella uttrycken som är viktiga då även 

de icke verbala attributen har visat sig ha en stor betydelse (Gustafsson et al. 2014). 

Vikten av personalens icke verbala attribut nämns också under fokusgrupperna. I 

fokusgrupp två nämner Lisa att hon går ifrån butiken med en dålig känsla om 

personalen arbetar långsamt och oeffektivt. Det kan antas bero på att kunden vill att 

vistelsen i kassaområdet ska vara smidig. Även personalens kläder är av betydelse och 

det nämns att det kan vara positivt om de bär butikens kläder. Detta kan tänkas förstärka 

konsumentens bild av företagets image, då människan ofta skapar ett intryck av en 

person genom att granska dess kläder. 

 

5.2 Doftsinnet 

Gustafsson et al. (2014) förklarar att dofter som upplevs trevliga bidrar till känslor och 

humör som blir positivt medan otrevliga dofter leder till en negativ påverkan. Parsons 

(2009) berättar även att med tanke på att individers doftpreferenser är personliga, kan 

det vara svårt att fastställa vad en trevlig och behaglig doft är. Katarina och Alma i 

fokusgrupp fyra påpekade att det luktar för starkt när parfymer sprayas och står 

placerade i kassaområdet. Även Matilda och Julia i fokusgrupp tre påpekade den starka 

doften och Matilda ansåg att det är dumt att placera parfymerna i det området. Julia 

nämnde problematiken med den starka doften och att hon inte kan välja att gå där ifrån 

förrän köpet är avslutat. Dofter från parfymer kan generellt tänkas vara något som 

individer uppskattar och bidrar till positiva känslor och humör eftersom kunderna väljer 

parfymer baserat på deras egna doftpreferenser. I denna situation blev det däremot en 
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omvänd effekt när de olika parfymerna testades och sprayades samtidigt och kan därför 

bidra till starka dofter. Här kan det antas att respondenterna inte vill bli fast i en kö där 

otrevliga dofter, eller i detta fall starka dofter cirkulerar samt att en mer neutral doft i 

kassaområdet kan tänkas vara bättre för köpupplevelsen.  

Enligt Spangenberg et al. (1996) förbättrade trevliga dofter konsumenternas 

helhetsintryck av miljön, uppehållstiden uppfattades vara mindre och dofterna hade ett 

positivt inflytande på konsumenternas avsikt med köpet och ökade chanserna att de 

skulle komma tillbaka till butiken. Som tidigare nämnt berättar även Parsons (2009) att 

behagliga och trevliga dofter kan uppfattas olika på grund av att individers 

doftpreferenser är personliga. I fokusgrupperna uppstod det delade meningar om hur 

respondenterna vill att det ska lukta i ett kassaområde. I fokusgrupp ett var diskussionen 

tydlig att respondenterna inte vill att det ska lukta illa, det ska lukta fräscht och rent. 

Även Julia i fokusgrupp tre och Sofie i fokusgrupp fyra uttryckte att det inte får lukta 

illa samt att lukten ska vara fräsch. Anna i fokusgrupp ett, Ola i fokusgrupp tre och 

Matilda i den fjärde fokusgruppen ansåg att det ska vara doftfritt i kassaområdet. Anna i 

första fokusgruppen uttryckte att det luktade damm i ZARA-butikerna på grund av att 

de inte städar tillräckligt och att hon föredrar doftfritt framför att det luktar illa. Alma i 

fokusgrupp fyra uttryckte istället att hon ansåg att det handlar om hur påtaglig doften är. 

Med tanke på att trevliga dofter kan påverka konsumenternas köpupplevelse och 

helhetsintrycket av miljön positivt, kan det antas att kundens upplevelse blir negativ om 

det luktar ofräscht eller för starkt i kassaområdet. Att individer har olika uppfattningar 

om vad som är en trevlig doft eller inte, kan tänkas vara betydelsefullt att ha i åtanke 

eftersom vissa dofter i kassaområdet kan uppskattas mer än andra.  

Krishna (2011) berättar att människan ofta har svårt att särskilja dofter och uttrycka dem 

vid namn och Hultén (2014) beskriver hur dofters egenskaper och luktsinnets funktion 

påverkar de minnen och associationer som människan får. På så vis är det möjligt att 

komma ihåg dofter och genom dem återuppleva minnen senare i livet. Något som alla 

fokusgrupper har diskuterat om i större omfattning när det handlar om luktsinnet är att 

det inte får lukta för starkt i kassaområdet och att individer snabbt lägger märke till om 

det luktar illa i en butik. Kalle i fokusgrupp ett nämnde att det inte får vara för starka 

dofter i en butik och Linda påpekade klart och tydligt att det absolut inte får lukta svett. 

Matilda i fokusgrupp fyra berättade även att hon inte går in i en butik om de t luktar svett 

och uttryckte att det är något hon har svårt för. Ett tydligt och genomgående exempel på 
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butiker som flera utav fokusgrupperna uppmärksammat och kommer ihåg har en för 

stark doft är Abercrombie and Fitch eller Hollister. Linda i fokusgrupp ett och Lisa, 

Emma och Anders i fokusgrupp två ansåg att den starka doften av parfym i dessa 

butiker blir för mycket samt att besökare genast vill gå ut därifrån. Hanna i fokusgrupp 

tre ansåg att det blir ansträngande när det luktar för starkt samt att hon i en sådan 

situation ansåg att en dålig upplevelse skapades. Även Ola i samma fokusgrupp ansåg 

att en dålig upplevelse skapades när han befann sig på Hollister. Han påpekade att han 

blir överstimulerad och att det är bara när det inte luktar gott som han lägger märke till 

det. Att respondenterna reagerade på det här sättet kan tänkas bero på att de som 

konsumenter inte trivs i en miljö med för starka och påtagliga dofter, samt att dessa kan 

påverka köpupplevelsen negativt. Det kan också antas att dofter kan bidra till att kunder 

känner igen sig i vissa butiker.  

Hultén et al. (2011) beskriver vikten av att rätt tillfälle bör bli utrustad med rätt doft 

samt att det har visat sig att rätt doft kan få kunden att omedvetet stanna längre och 

öppna kunden för nya köp. Detta är något som även Hanna i fokusgrupp tre ansåg när 

hon påpekade att det är viktigt att dofter, som till exempel är kopplad till olika åldrar, 

placeras i rätt miljö. Matilda från fokusgrupp fyra berättade att hon blir mer benägen till 

att handla när hon känner doften av nybakat bröd i mataffärer. Att dofter ska placeras i 

rätt miljö kan tydas vara viktigt eftersom det enligt Hultén et al. (2011) kan göra så att 

kunderna stannar längre och eventuellt handlar mer. Samtidigt kan det anses vara 

betydelsefullt att placera dofter i rätt miljö då det kan minska att kunden blir förvirrad 

samt att det kan ge en positivare kundupplevelse. 

 

5.3 Hörselsinnet 

Människans sinnestämning påverkas av alla de ljud som finns i samhället och dessa 

leder till uppfattningar om vad som händer. Musik är ett av de ljud som människan 

identifierar sig med då det anpassas efter humör. (Hultén et al. 2011) Humöret påverkas 

i sin tur av människans beteende (Yalch & Spangenberg 1990). Kalle vid fokusgrupp ett 

berättade att butiker som spelar musik med anknytning till sommaren när det är fint 

väder ute kan skapa en lust till att inhandla sommark läder. Linda i samma fokusgrupp 

fyllde i att hon kunde bli sugen på att köpa shorts i en sådan situation. Vid fokusgrupp 

fyra berättade Matilda att hon ansåg att butiker som säljer festkläder bör spela 



  

 

61 

 

festmusik. Hon förtydligade därefter att musiken bör anpassas efter butikens koncept. 

Det kan antas att den stämning kunden upplever i kassaområdet genom den musik som 

spelas påverkar vad i utbudet som anses attraktivt. Alma i fokusgrupp fyra beskriver att 

en viss musikgenre kan upplevas positiv i en butik medan den i en annan kan upplevas 

negativ. Det kan alltså tänkas att företag som förankrar musiken utifrån sin identitet 

bidrar till en positiv köpupplevelse för kunden. Anna i fokusgrupp ett berättade att hon 

uppskattar när det är bakgrundsmusik när hon väntar i kassan, Linda vid samma 

fokusgrupp instämde och förklarade att det kan bli stelt om det är helt tyst. Likaså 

uttryckte Hanna vid fokusgrupp tre att det inte ska vara stelt i en butik och det kan 

motverkas genom musik. Det kan antas utifrån respondenterna i fokusgrupperna att 

köpupplevelsen är tillfredställd när konsumenten hör musik som förknippas med 

butiken och det kunden ämnar inhandla. Vidare kan det tänkas att det i kassaområdet är 

extra viktigt att musik spelas för att en lättare stämning ska infinnas mellan personal och 

kund. 

Gustafsson et al. (2014) beskriver att musiken kan bidra till att människor inte känner 

stress vid köer och att musikgenre och ljudvolym bör tas i beaktning av företag. Vidare 

kan tempot i den musik som spelas ha stor inverkan på människans tidsuppfattning, ett 

lägre tempo kan även öka den känslomässiga responsen hos konsumenten (Hultén et al. 

2011) I fokusgrupp ett förklarade Anna att hon kan uppskatta musik med ett högre 

tempo i butiken men vid kassan uppskattar hon om det är lugnare för att underlätta 

konversationer med personalen. Martin i fokusgrupp två var inne på samma spår att hög 

musik kan störa och Emma i samma fokusgrupp berättade att snabb musik kan göra 

henne stressad. Även Sofie i fokusgrupp fyra kopplar samman att musiken inte får vara 

för hög då den stör samtalet med personalen. Det kan antas att kundens köpupplevelse 

förstärks av musik som är överrensstämmande med utbudet men att musiken vid 

kassaområdet bör dämpas för att hörsel via kommunikation ska bli tydlig. 

En låg ljudvolym kan bidra till bättre interaktion mellan personal och kund (Yalch & 

Spangenberg 1990). Vidare kan ord uppfattas fel vid olämpligt tonläge och missförstånd 

kan uppkomma på grund av intonationsfel (Gustafsson et al. 2014). Eva i fokusgrupp ett 

berättade att personalens ljudläge är något som kan påverka hennes upplevelse och 

Emma och Martin i fokusgrupp två berättade att det som de kommer ihåg från ett besök 

i en butik är om personalen är trevlig eller inte. Det kan tänkas att personalens sätt att 

integrera med kunden genom kommunikation i kassaområdet är av extra vikt då det kan 
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antas vara sista mötet med kunden. Vidare kan det tydas att hur personalen väljer att 

uttrycka sig och vilket tonläge som används påverkar konsumentens uppfattning och 

köpupplevelsen. En vanligt förekommande anledning till att kunden får en dålig 

uppfattning kan tänkas bero på intonationsfel vilket kan bidra till att kunden 

missuppfattar det personalen säger. Maja vid fokusgrupp två poängterade vikten av att 

personalen integrerar med kunden för att undvika en tyst och stel miljö. På ett liknade 

sätt diskuterades ämnet i fokusgrupp fyra där Katarina berättade att det är viktigt att 

kassapersonalen riktar uppmärksamhet mot henne och inte pratar med sina kollegor. 

Vidare diskuterar Alma i fokusgrupp fyra om personal som ger råd i samband med köp i 

kassan. Katarina och Matilda i samma fokusgrupp ser det positivt medan Clara 

uppfattade det som jobbigt. Det kan tydas att personalens engagemang i kassan är 

viktigt för att kunder ska uppleva att de är i fokus och en personlig interaktion kan 

förhöja upplevelsen av köpet.  

Kalle i fokusgrupp ett och Alma i fokusgrupp fyra diskuterade i respektive grupp för att 

det kan vara jobbigt med för mycket oljud. Alma uttryckte att det lätt blir mycket sorl i 

butiker med mycket folk vilket respondenterna i samma fokusgrupp höll med om kunde 

uppfattas störande. När många människor är samlande i kassaområdet kan det tänkas 

skapa en hög ljudnivå som kan resultera i att kunder känner sig obekväma och 

upplevelsen av köpet inte blir densamma som om ljudnivån var låg. Vidare uttryckte 

Julia i fokusgrupp tre att kassor med mycket folk kan behöva någon form av 

ljuddämpning för att det inte ska bli rörigt när det är mycket ljud och rörelse.  

 

5.4 Känselsinnet 

Beröring, temperatur, luftfuktighet och drag uppfattas av känselsinnet och har betydelse 

för köpupplevelsen (Hulten et al. 2011). Under fokusgrupperna diskuterades ett antal 

olika aspekter kring hur känselsinnet påverkar deltagarnas upplevelse i ett kassaområde 

där temperaturen var det dominerande samtalsämnet. Det framhävs att värme kan vara 

hemsk och det nämns ofta i samband med väntan i en kö. I köer kan även avståndszoner 

vara av vikt. Det finns olika avståndszoner så som intim-, personlig-, social- och 

offentlig zon som visar på hur nära det känns acceptabelt att stå en annan människa 

(Gustafsson et al. 2014). Ola nämner i fokusgrupp tre att värmen i en kassakö till och 

med kan göra att han lämnar produkterna han tänkt köpa och går. I samma fokusgrupp 
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nämner även Emma att en dålig luftkonditionering kan bidra till att hon känner att hon 

bara vill gå ut. Det nämns även i fokusgrupp ett att Kalle tycker att det är extra jobbigt 

med värmen på vintern då vinterjackan bidrar till att det blir extra varmt. Det kan antas 

att en för varm temperatur kan dra ner hela köpupplevelsen för kunden. Det kan även 

tänkas att den varma temperaturen i ett kassaområde upplevs extra jobbigt då 

konsumenten i en kö ofta står nära varandra, vilket skapar en intimitet mellan de köande 

som inte är frivillig. Kyla är inget som togs upp, det kan eventuellt bero på att kyla 

vanligtvis inte är ett problem i klädbutiker. Hade fokus riktats till exempelvis mataffärer 

så hade kanske diskussionen om temperatur varit annorlunda, efterso m matbutiker 

förvarar sina varor i kyldiskar.  

Taktil marknadsföring möjliggör en interaktion mellan kund och företag då företagets 

produkter finns fysiskt tillgängliga för kunden att röra. Denna form av marknadsföring 

gör det möjligt för kunden att uppmärksamma andra produkter och därmed ökar 

chanserna för spontanköp. Genom att känna på produkten kan konsumenten få en känsla 

av vad det är för typ av kvalité. (Hultén et al. 2011) Det betonas e tt flertal gånger i 

fokusgrupp ett att de blir påverkade när de berör produkterna vilket deltagarna nämner 

att de ofta gör medan de står i kö för att de inte ska bli uttråkade. Anna i fokusgrupp ett 

berättar att det “Är lätt att falla för frestelser vid kassaområdet genom att känna på 

produkterna”. Det kan tänkas att beröringen leder till att konsumenten får en ny 

uppfattning av en produkt som i sin tur kan leda till ett oplanerat köp. Anna i 

fokusgrupp ett nämnde att det är lätt att falla för produkter efter att hon känt på dem. 

Även Clara i fokusgrupp två påpekade att hon har lättare för att göra oplanerade köp i 

kassan om hon kan känna på produkten och om den känns bra. Det kan tänkas att 

produkter vid kassan som representerar företaget bidrar till att kunden tar med sig 

känslan av företaget hem. Det kan därför antas vara viktigt att företag väl väljer ut vilka 

merförsäljningsprodukter som ska finnas vid kassan då detta är en plats för spontanköp. 

Anna i fokusgrupp ett berättar att upplevelsen av köpet kan förstärkas om 

kassapersonalen lägger produkterna i silkespapper. Att detta förstärker känslan kan bero 

på att kundens bild utav företagets identitet förstärks, silkespapper kan tänkas förstärka 

en exklusivitet. 



  

 

64 

 

5.5 Smaksinnet 

Hultén et al. (2011) nämner att produkters dofter, ljud, utseende, textur och form är 

något som kopplas till vår upplevda smak, utöver den gastronomiska smaken som också 

är en del av smaksinnet. Det är individers personliga smak som styr och vägleder de 

beslut som fattas i vardagen (Hoyer & Stokburger-Sauer 2012). Personer kan genom 

den estetiska smaken beskåda vad som är bra eller dåligt, det påverkar även människans 

personliga inställning till något (Hultén 2014). Under fokusgrupperna diskuterades de 

två dimensionerna utav smak där huvudfokus låg på den estetiska smaken. Det kan 

tänkas att en konsument som går in i en butik där den personliga smaken inte 

tillfredsställs i kassaområdet går ut missnöjd utan köp. Det kan tydas att butiker bör vara 

medvetna om vilken kundgrupp de vill nå till och genom detta rikta den estetiska 

smaken åt det hållet för att stimulera kunden till att få en upplevelse.  

Utefter fokusgrupperna kan det antas att den gastronomiska smaken inte har en så stor 

vikt i just klädbutikers kassaområden. I fokusgrupp tre beskriver Per att han en gång 

fick kaffe när han skulle sy upp sin kostym. Han uttryckte att det gav honom en positiv 

känsla av service vilket förstärkte hans upplevelse. Ola nämnde även att han var med 

om en kundkväll där det bjöds på bubbel som han sedan förklarade förstärkte 

helhetskänslan. Även Linda i fokusgrupp ett nämnde att hon tror att kaffe hade kunnat 

förstärka känslan av service. Det kan antas att upplevelsen och servicekänslan förstärks 

om de blir bjuda på något i butiken. De tillfällen som fokusgruppsdeltagarna tar upp att 

den gastronomiska smaken har påverkat dem är det i andra delar av butiken. Det kan 

därför tänkas att kassaområdet inte är det rätta stället att tillfredsställa kunden via 

gastronomi. Kanske är det så att till exempel kaffe gör att kunden får en bra 

serviceupplevelse och kommer därav till kassan med ett öppet sinne och en bra 

inställning. 
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6 Slutsats  

I detta avslutande kapitel kommer en redogörelse för de slutsatser som framkommit 

utifrån den teorietiska och empiriska analysen presenteras för att besvara studiens syfte 

och forskningsfråga. Vidare presenteras praktiska konsekvenser och rekommendationer 

i form av tre exempelscenarier och avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning 

presenteras. 

6.1 Besvarande av studiens syfte och forskningsfråga 

Efter genomförd analys har det visat sig att konsumenten framförallt minns de 

upplevelser som skapade sinnesintryck i from av över- eller understimulering, det 

visade sig tydligt i diskussioner om temperatur, doft och musikens volym. I 

diskussionerna kan det urskiljas att deltagarna upplever en varm temperatur i 

kassaområdet jobbigare än i andra delar av butiken vidare kan stark och påtaglig doft 

sänka köpupplevelsen medan en trevlig doft kan ge ett positivt helhetsintryck av miljön. 

Om musikvolymen är för hög i kassaområdet upplevs svårigheter i att kommunicera 

med personalen, men deltagarna uttrycker även att musiken är viktig för att undvika att 

det blir stelt mellan kund och personal. Detta tyder på att sinnesmarknadsföring 

påverkar konsumentens köpupplevelse, men sinnenas samspel i olika kombinationer 

skapar olika köpupplevelser i kassaområdet. Vidare har de sinnesintryck deltagarna i 

fokusgrupperna diskuterat visat sig upplevas olika beroende på känslor och tidigare 

förväntningar på butiken och kassaområdet.  

När konsumenten står i en klädbutiks kassaområde används sinnena för att samla in 

olika sinnesintryck. Det har visat sig att köpupplevelsen blir positiv då sinnena 

stimuleras i rätt kombination medan köpupplevelsen upplevs som motsatsen vid en 

felkombination av hur sinnena stimuleras. Det som kan dra  ner en upplevelse i 

klädbutikers kassaområde bygger ofta på att ett eller flera sinnen är över- eller 

understimulerat. Köpupplevelsen i kassaområdet kan alltså dras ner om bara ett av 

många stimuli upplevs negativt lika så kan upplevelsen vända om konsume nten 

upplever den utsända stimuli positiv. Vad som påverkar konsumentens köpupplevelse i 

kassaområdet beror alltså på kombinationen av den utsända stimuli. 
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6.2 Praktiska konsekvenser och rekommendationer 

Här nedan är tre exempelmiljöer sammansatta baserat på slutsatsen och utifrån vad 

deltagarna i fokusgrupperna beskrivit och det teoretiska kapitlet. Detta för att visa på 

praktiska konsekvenser och som vidare kan ses som rekommendationer. 

6.2.1 Scenario 1 

Anna i fokusgrupp ett och Julia i fokusgrupp tre konstaterade att lugn musik som spelas 

i bakgrunden i kassaområdet har stor betydelse för att en god kontakt mellan personal 

och kund ska uppstå. I fokusgrupp ett diskuterade Olle och Ola om hur personalen ska 

se ut och hur de ska arbeta i kassan, de ansåg att det bästa vore om personalen hade 

butikens kläder på sig. Linda och Anna i fokusgrupp ett påpekade vikten av att 

personalen riktar sin uppmärksamhet till kunden. Anna i fokusgrupp ett och Maja i 

fokusgrupp två berättade att trevlig personal och deras attityd mot kunden är av stor 

betydelse för köpupplevelsen och Eva i fokusgrupp ett nämnde att personalens ljudton 

ska vara bra. Vidare diskuterade Kalle och Katarina i fokusgrupperna ett respektive två 

om att kassaområdet ska ha ett bra ljus så att konsumenten ser miljön och produkterna. 

Utifrån ovanstående empiri har ett scenario sats samman:  

Kassaområdet är välstrukturerat och städat. Det spelas lugn musik i bakgrunden och 

väl framme vid kassan möts kunden av samma trevliga personal som tidigare hälsade i 

början av shoppingturen. När varorna placeras på kassadisken återger belysningen 

produkterna på ett tilltalande sätt och personalen är positiv till kundens köp. Kunden 

får strax därefter sin påse i handen och lämnar butiken.  

Det kan tänkas att sinnenas samspel i den här situationen är något som konsumenterna 

uppskattar och känner sig tillfredsställda av. Personalbemötandet i denna situation kan 

tänkas vara den bidragande faktorn till denna tillfredställande köpupplevelsen och det 

kan antas att kunden vill komma tillbaka. Trots att personalbemötandet anses vara den 

bidragande faktorn så kan det antas att hög musik i kassaområdet i denna situation hade 

dragit ner det positiva personalbemötandet då det kan störa kommunikationen. Detta 

kan tänkas visa att sinnenas samspel är viktigt för köpupplevelsen.      
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6.2.2 Scenario 2 

I fokusgrupp tre nämnde Julia att det är viktigt att kassan syns tydligt och inte 

försvinner bakom olika ställningar i butiken. Ola i samma fokusgrupp berättade att 

värme i ett kassaområde kan bidra till att han lämnar butiken. Upplevelsen kan enligt 

Hanna i fokusgrupp tre dras ner om det luktar damm, då kläderna kan uppfattas ha dålig 

kvalité. Martin i fokusgrupp två beskriver ett element som kan dra ner hans 

köpupplevelse, han beskriver att för hög musik påverkar honom negativt. I fokusgrupp 

ett ansåg Linda att det är viktigt att hon känner sig sedd av personalen och hon 

uppskattar inte om de står och pratar med varandra.  

Utifrån ovanstående empiri har ett scenario sats samman:  

Kassaområde är otydligt på grund av inredning som står i vägen och det är dammigt. 

Väl i kassaområdet möts kunden av en påtaglig värme och runt om är det fullt av 

merförsäljningsprodukter. Musiken är på hög nivå och personalen står och pratar med 

varandra istället för att lägga fokus på kunden.  

Det kan tänkas att samspelet mellan sinnena i detta fall bidrar till en köpupplevelse där 

konsumenten inte känner sig belåten. Det som främst kan tänkas bidrar till denna 

köpupplevelse är att konsumenten inte känner sig tillfredställd på något plan då det kan 

antydas att medveten sinnesmarknadsföring saknas. Det kan tänkas att över- och 

understimulans av sinnena bidrar till denna köpupplevelse.  

 

6.2.3 Scenario 3 

I fokusgrupp ett nämns det att en mörk belysning bidrar till att det är svårt att se 

produkterna, det nämns även att produkterna syns på ett tydligare sätt om produkterna 

ljussätts. Martin i fokusgrupp två beskriver att han tycker att en för hög musik i 

kassaområdet är jobbigt och därför föredras en lägre ljudvolym. Linda nämner att hon 

vill att personalen riktar sin uppmärksamhet till henne och att service ska finnas om hon 

vill ha hjälp.  

Utifrån ovanstående empiri har ett scenario sats samman:  

Kassaområde är mörkt och belysningen är dov vilket gör att kunden har svårt att se 

produkterna som de uppfattar som intressanta. Musiken är låg på ett tilltalande sätt och 

personalen framstår som mycket trevlig och serviceinriktad när kunden vill ha hjälp. 
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Det kan tänkas att samspelet mellan sinnen i detta fall bidrar till en köpupplevelse där 

konsumenten känner sig splittrad. Detta kan antas då konsumenten till viss del blir 

tillfredställd i butiken av den låga musiken och att personalen är tillmötesgående. Det 

kan dock tänkas att när kunden kommer hem innehar inte produkten samma färg som 

upplevdes i det dova ljuset i butiken och att det försämrar kundens köpupplevelse.  

 

6.3 Vidare forskning 

Genom detta arbete har det visat sig att sinnesmarknadsföring är ett område under 

utveckling. Författarna till denna studie har förhoppningar om att ge ett bidrag till 

sinnesmarknadsföringen. Ett bidrag som visar på hur konsumenten uppfattar 

klädbutikers kassaområde utifrån sinnesmarknadsföring. I denna studie visar författarna 

på hur sinnenas olika samspel kan skapa olika köpupplevelser i klädbutikers 

kassaområde. Detta i förhoppning om att företag skall kunna ge konsumenten en 

optimal köpupplevelse i sista skedet i klädbutiker som då är gynnsam för både kunder 

och butiker. 

En vidare studie om var gränsen går för över- och understimulering kan anses vara 

intressant för att se hur en optimal köpupplevelse kan utformas. Det kan tänkas att detta 

kan undersökas vidare genom att göra experiment i klädbutikers kassaområde där olika 

samspel med sinnena tillämpas för att se vad kunden sedan uppfattar som en optimal 

köpupplevelse.   

Författarna till denna studie skulle även uppmuntra till att undersöka andra 

kommersiella miljöer där konsumtion sker. För att se om samma studie hade kunnat 

överföras på ett annat kassaområde, då detta enligt författarna till studien är viktigt för 

konsumenters köpupplevelse. 
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8.10 Bilaga 10 

Urval av bilder till fokusgrupperna 

 

Vid fokusgrupperna kommer nio bilder att användas som hjälpmedel till diskussionerna. 

Urvalet av dessa baseras på de teman och värdeord som finns representerade i 

operationaliseringen. För att möjliggöra att samtalet inte kretsar kring enstaka 

kassaområden fattades ett beslut om att fördela värdeorden över nio  bilder, där samma 

ord kan förekomma flera gånger. Då alla respondenter inte besitter samma erfarenheter 

sedan tidigare ger bilderna en möjlighet för fler deltagare att känna igen sig och det 

skapas möjligheter till en bred diskussion. Med anledning av att  alla värdeord inte går 

att representera i form av bilder kommer moderatorn vid fokusgrupperna förtydliga 

dessa om det inte är något respondenterna kommer in på självmant.  
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Frågeguide för fokusgrupper 

 

Frågeguide för fokusgrupper 

 

Struktur  

Fokusgrupperna kommer att inledas med information, etik, namnpresentation och 

"spelregler". Samtalen öppnas upp med allmänna frågor inom ämnet som sedan följs av 

temafrågor.  

 

Vi har planerat för 75 minuter med 20 minuters buffert.  

 

Inledning  

Vi som genomför studien är Erika, Mia och Helena.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumentens sinnesupplevelser till klädbutikers 

kassaområden, för att analysera hur köpupplevelsen kan påverkas. Under fokusgruppen 

kommer 5 olika teman att behandlas utifrån huvudämnet sinnesmarknadsföring. De 

teman som kommer tas upp är syn, hörsel, känsel, smak och lukt och under dessa 

kommer några frågor och värdeord tillämpas för att underlätta samtalet. Vi ser gärna att 

ni utifrån dessa teman pratar om egna erfarenheter, när ni till exempel upplevt något. 

Men vi värderar och uppskattar även era egna tankar kring teman.  

 

Ni kommer att få vara anonyma och vi undrar om det är okej a tt vi spelar in hela 

samtalet? Det inspelade materialet kommer endast att återuppspelas för forskarna. Som 

en del av studien och på begäran, tillåts ni bekräfta att forskarna uppfattat den verklighet 

ni förmedlat på ett riktigt sätt.  

 

  



  

 

IX 

 

Öppningsfrågor  

 

Hur tänker du att sinnena påverkar dig? 

Hur tänker du att sinnena påverkar dig i en klädbutiks kassaområde?  

 

Vad tänker ni på när ni hör Sinnesmarknadsföring? 

Vad förknippar ni med begreppet Sinnesmarknadsföring? 

 

Nyckelfrågor 

 

Tema: Syn  

Respondenterna kommer att få fem bilder framför sig som de sedan kan använd som 

hjälp för att relatera till egna erfarenheter och upplevelser inom ämnet.  

 

Öppen fråga: Kan ni minnas att ni varit i en situation som liknat någon av dessa och 

hur du upplevde den och hur den påverkade dig? 

 

Värdeord 

Färg   

Ljus (ljus & mörk belysning, bländning & strålning ) 

Interiör (interiör kopplad till produkterna) 

Design (visuella helheten kan bidra till att sticka ut från andra företag)  

Icke verbala attribut (kassapersonals kroppsspråk) 

 

Tema: Hörsel  

Öppen fråga: Hur påverkar ljud er i ett kassaområde, relatera till egna erfarenheter? 

 

Värdeord  

Ljud  i omgivning (buller, tjut, skrik) 

Musik (Tempo volym genre) 

Hörsel via kommunikation (tonläge när tex personal pratar)  

 

 



  

 

X 

 

Tema: Känsel  

Öppen fråga: Kan du minnas någon gång som känselsinnet har påverkat dig?  

 

Värdeord 

temperatur (varmt, kallt, drag, luftfuktighet) 

Vikt (lätt, tugnt) 

material (plast,trä, tyg, hur påverkar det upplevelsen) 

Ytskikt (vad som kan kännas genom berörning, textur, fasthet, temperatur)  

formsinne (lagrad information om ex former) 

Icke verbal kommunikation (berörning) 

fysiska interaktionen (interaktion mellan kund och företag, ta på produkten)  

 

Tema: Smak  

Öppen fråga: Kan du minnas någon gång då din personliga smak eller den 

gastronomiska smaken påverkat dig i ett kassaområde?  

 

Värdeord   

Estetisk smak (En smaksak) 

Gastronomisk smak (Sött eller surt) 

 

Tema: Lukt 

Öppen fråga: Kan du komma ihåg någon gång du har känt en påtaglig doft i ett 

kassaområde? Hur påverkade den upplevelsen? 

 

Värdeord  

Signaturdofter/ doftmärke  

Produktlikhet (Luktar apelsinen apelsin) 

Atmosfär  

 

Avslutande frågor  

Är det något ni skulle vilja tillägga om de ämnen vi pratat om eller någon händelse ni 

varit med om som ni skulle vilja lyfta i ämnet.  


