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Sammanfattning 
E-handeln har visat sig vara en av de mest fortlöpande och slagkraftiga 

förändringskrafterna. Detta kan bero på att möjligheter inom köpande, försäljning, 

betalning och informationssökning finns lättillgängligt på Internet. Konsumtionen av 

varor och tjänster kategoriseras av låga och höga värden för konsumenten, en 

sinnesupplevelse för konsumenten kan således anses utgå ifrån rationella och 

emotionella aspekter. Sinnesmarknadsföring grundar sig i att företag skapar sensationer 

som genom sinnesintryck kan leda till en sinnesupplevelse hos konsumenten. Stimulans 

av sinnena kan vara ledande för utvecklingen av konsumentbeteende och kan i sin tur 

resultera i konsumentupplevelser. Konsumentupplevelse definieras via positiva och 

negativa integrationer mellan företag och konsument.  

 

Denna studie avser en kvalitativ forskning där vi vill beskriva konsumentupplevelsen 

inom e-handelsföretag, samt analysera konsumenters upplevelse av e-handel. 

Undersökningen har begränsats till ett undersökningsobjekt vilket är e-handelsföretaget 

Boozt.com. För att undersöka syftet med studien har tre fokusgrupper med konsumenter 

genomförts samt en intervju med företaget. Studien kan slutligen belysa hur och med 

vilka sinnen e-handelsföretaget Boozt arbetar medvetet respektive omedvetet med, samt 

hur konsumenterna upplever detta. 
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Abstract 
E-commerce has proven to be one of the most continuous and powerful forces of 

change. This may be due to the fact that opportunities within purchases, sales, payments 

and information are easily accessible online.  The consumption of products and services 

is categorised by low and high values for the consumer, and therefore a sensory 

experience may be based on rational and emotional aspects. Sensory marketing is 

achieved by companies creating sensations through sensory input, which can lead to a 

sensory experience for the consumer. Stimulation of the senses can be the leading factor 

in developing consumer behaviour, which may result in consumer experiences. 

Consumer experiences are defined by positive and negative integration between 

business and consumer. 
 
This study aims to present qualitative research where we want to describe the consumer 

experience in E-commerce, and to analyse the consumer experience within E-

commerce. 
 
The investigation was limited to one example object, this being the E-commerce 

company Boozt.com. To further examine the purpose of the study three focus groups 

with consumers have been conducted, as well as an interview with the company. The 

results of the study will illustrate how and which senses the E-commerce company 

Boozt.com are using, whether it be consciously or unconsciously, as well as describe 

how consumers experience them.  
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Tack 
Vi anser att studien har varit givande och vill rikta ett stort tack till vår intervjuperson 

från företaget Boozt samt de opponentgrupper som varit villiga att ställa upp. Vi är 

tacksamma för deras medverkan då de bidragit med värdefull information som har varit 

till stor nytta för denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Joachim Timlon för 

stöd och vägledning genom studiens process samt vår examinator Bertil Hultén.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Fenomenet som ska studeras är konsumentupplevelsen av e-handelsföretag. 

 

Internet beskrivs som ett effektivt sätt för informationsöverföring och lättillgängligheten 

kan vara en bidragande faktor till att individer tillbringar allt mer tid på Internet. Det 

kan således uppfattas som ett fenomen för nytta och nöje och anses vara ett flexibelt 

medium med obegränsade möjligheter (Frankel, 2007). Trots att tillväxten inom 

detaljhandeln inte haft den genomslagskraft som förutspåddes i slutet av 1990-talet, kan 

e-handlare erbjuda konsumenten specifika erbjudanden inom vissa områden. De ledande 

kategorierna är kläder, media, böcker och hemelektronik. Inom den elektroniska 

handeln kan konsumenter köpa, sälja, byta, ge och få tjänster samt samla på sig 

information (Campbell, 1998). Inom den svenska detaljhandeln går digitaliseringen i 

allt snabbare takt då e-handeln fortsätter att växa. E-handeln i Sverige ökar med cirka 15 

procent per kvartal och fyra av tio köp genomförs via e-handel av svenska konsumenter 

(iis.se, 2016). 

 

En Internetbaserad detaljhandel erbjuder en interaktion mellan företaget och dess 

konsumenter där målet är att fånga deras uppmärksamhet och resultera i en beställning. 

För att en interaktion ska ske mellan konsument och e-handlare kan det vara av 

betydelse att den elektroniska servicekanalen kan erbjuda ett sensoriskt engagemang. E-

handlare som exempelvis kan erbjuda unika servicekoncept med kvalitetsattribut som 

kan skapa kundnöjdhet samt öka kundens intentioner för återköp (Cho, 2015). 

 

Konsumentupplevelsen kan påverkas av ett flertal aspekter som exempelvis väntetid, 

mottagande, hur informationen läggs fram med mera. Enligt Ewerman (2015) finns 

viljan för ökad konsumentupplevelse hos företagen, dock anses det finnas en avsaknad 

av kunskap kring hur en bra konsumentupplevelse kan se ut. En utmaning i framtiden 

kan således vara att hitta metoder som är effektiva för utvecklingen av 

konsumentupplevelsen. Detta eftersom konsumenten själv anses öka sina förväntningar 

och säga sig vilja ha en upplevelse värd att berätta om. (Ewerman, 2015) 

 

Företag kan investera i en bättre konsumentupplevelse då det skulle kunna resultera i 
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mer intäkter och mindre kostnader för företaget. Detta då konsumentupplevelsen anses 

ge bestående värden eftersom det kan bidra till att företagets image växer och kan 

spridas bland individer. Ewerman (2015) tar även upp vinster som kan medföras för de 

företag som väljer att använda sig av konsumentupplevelser. Aspekter som kan bidra till 

vinsten kan exempelvis vara konkurrensfördelar som att använda sig av olika taktik för 

att öka konsumentupplevelsen och därav sticka ut på marknaden, en taktik som kan 

innefatta exempelvis medskickad presentpåse vid beställning och leverans. En 

ytterligare vinstaspekt för företaget är att lojala konsumenter är lönsamma konsumenter 

(Ewerman, 2015). Genom att utveckla hållbara konkurransfördelar kan företag således 

skapa en slagkraftig affärsstrategi gentemot sina konkurrenter (Grewal et. al., 2004). 

 

1.2  Problemdiskussion 

Problem som kan uppstå kring e-handel och möjligtvis påverka en konsument att inte 

handla över Internet är förtroendet mellan konsumenten och företaget. Förtroendet kan 

påverkas av exempelvis leveransproblem, missnöje av själva produkten, returavgifter 

etcetera. (Ah-Wong et al. 2001; Han & Maclaurin, 2002). Enligt Kotler et al. (2002) 

borde kläder klassas som ”Shopping Product” vilket innebär att det är en produkt som 

inte nödvändigtvis köps ofta men där konsumenten lägger stor vikt på information kring 

produkten gällande pris, kvalité, storlek, stil med mera. Därav kan e-handeln uppfattas 

som mer riskabel eftersom konsumenten inte kan försäkra sig kring vad som levereras 

hem i brevlådan (Grewal et al., 2004).  

 

E-handelsföretag har i jämförelse med fysiska butiker svårare att uppfylla 

konsumenternas behov då de har svårt att tillämpa personlig fysisk kontakt och 

möjlighet att testa produkten före köp. Det kan som tidigare nämnt även anses vara 

problematiskt med returavgifter och liknande (Grewal et. al., 2004). En svaghet för e-

handeln kan således vara de konsumenter som inte tillfredsställs eller får den 

upplevelsen som förväntas och därav väljer att gå till den fysiska marknaden. Detta kan 

bero på att sociala interaktioner och personlig kontakt kan erbjudas på den fysiska 

marknaden samt att sinnena har större chans för att tillfredsställas (Porter, 2001). 

 

Konsumentupplevelsen kan missuppfattas då företag ter sig lägga fokus på fel aspekter 

av upplevelsen. Detta eftersom marknadsundersökningar vanligtvis görs av attribut och 

funktionella aspekter av en produkt eller tjänst samt de omedelbara psykologiska 
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fördelarna som de medför. Produktens attribut och funktionella fördelar är dock av stor 

vikt för konsumentupplevelsen men de är endast en liten del av vad som driver 

konsumenten. För konsumenter är det de emotionella fördelarna som påverkar verkliga 

värderingar som definerar och ger mening till deras liv. (Zaltman, 2003) 

 

Eftersom e-handeln anses ha tagit en allt större plats på marknaden kan konsumenterna 

automatiskt komma att förvänta sig mer och vilja ha ut mer av sin shopping på Internet. 

Detta antyder att de företag som erbjuder e-handel borde besvara förväntningarna hos 

sina konsumenter (McGovern, 2015). Konsumenter är medvetna om att det finns 

problem kring e-handeln då de, som tidigare nämnt, inte får uppleva de intrycken som 

erbjuds på den fysiska marknaden (Johansson, 2007). Då det ter sig finnas en avsaknad 

av kunskap kring hur en önskad konsumentupplevelse kan se ut i allmänhet (Ewerman, 

2015) samt inom e-handelsföretag i synnerhet avser studien kunna ge ett bidrag till 

vidare forskning. 

 

1.3  Problemformulering 

1.   Hur kan e-handelsföretag skapa en konsumentupplevelse och hur uppfattar 

konsumenterna upplevelsen? 

1.4  Syfte 

Uppsatsen syftar till att beskriva arbetet med konsumentupplevelsen inom e-

handelsföretag samt analysera konsumenters upplevelse av e-handel. 

 

1.5  Avgränsning 

Studien syftar till att beskriva arbetet med konsumentupplevelsen inom e-handelsföretag 

och har begränsats till ett e-handelsföretag inom modebranschen. För att kunna 

analysera konsumenternas upplevelse av e-handel har studien begränsats till individer 

med kunskap om företaget och e-handel inom den branschen. 
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2  Teori 

2.1  E-handel 

E-handeln tenderar utgöra en av de starkaste och mest fortlöpande förändringskrafterna 

som har förändrat individers beteende och livsstil. Allt fler yngre individer berörs av 

datorer och mobiltelefoner i samband med uppkoppling på Internet, vilket idag 

resulterar i en allt mer global Internet-generation (Hultén et al., 2011). Fenomenet har 

förändrat både hur företag och privatpersoner använder sig av Internet inom jämförelser, 

köp och säljande. En bra webbplats anses behöva skapa ett mervärde för besökarna, en 

tumregel som finns för detta anses vara  att anpassa innehållet på exempelvis hemsidan. 

Besökaren ska själv kunna välja om denne vill läsa informationen kring företaget eller 

en produkt eller ej, informationen ska således inte tvingas på läsaren. Däremot ska det 

finnas möjlighet för fördjupning om läsaren vill ha tillgång till ytterligare information 

(Frankel, 2007).  

 

Den mänskliga hjärnan står centralt för den digitala teknologin och de individer som tar 

del av teknologin kan på egna villkor skapa delaktighet, inflytande samt valfrihet. På så 

sätt kan den digitala teknologin göra det möjligt för individen att skilja på nutid och 

dåtid samt upptäcka förändringar som sinnena och den mänskliga hjärnan är på jakt 

efter, detta genom förnuft och egna känslor. Internet kan således erbjuda en individ både 

ett rationellt och emotionellt innehåll. Rationellt i form av tillgänglighet, genomförandet 

av köp, faktabaserad information etcetera samt emotionella aspekter i form av den 

identitet och de värderingar som e-handelsföretag förmedlar. (Hultén 2011)  

 

Hultén et. al. (2011) menar att konsumenter och företag kan integrera med varandra 

genom servicelandskap. Enligt Hopkins et. al. (2009) kan servicelandskap även finnas 

på Internet där den virtuella miljöns design och funktioner kan ha en inverkan samt ett 

samspel med konsumenten. Detta kan styrkas av Ha et. al. (2007) som påstår att 

servicelandskapet har samma betydelse vare sig miljön är fysisk eller virtuell på 

Internet, då intentionen är att konsumenten ska utföra ett besök, känna trivsel och 

genomföra ett köp. 
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2.2  Konsumentupplevelse 

En konsumentupplevelse kan defineras vid integration mellan ett företag och 

konsumenten. Oavsett om mötet mellan konsument och företag är positivt eller negativt, 

medvetet eller genomtänkt så upplever konsumenten någonting. Det handlar således om 

mer än endast ett trevligt bemötande och god service, då det går även ut på skillnaderna 

mellan konsumentens förväntningar och själva upplevelsen då konsumenter förväntar 

sig allt mer från handel över lag (Ewerman, 2015).  

 

Konsumenter förväntar sig att företag ska tillfredsställa och uppfylla de krav eller 

förväntningar som kan finnas hos denne. Det är genom stimuli av våra sinnen som 

individer kan göra olika val och basera sitt köpbeteende på. Det finns flertal aspekter 

som kan påverka ett köp hos en konsument som exempelvis igenkännande, hört talas 

om, köper alltid samma sort, påminner om någonting etcetera. Vanligtvis handlar det 

om att produkten som köps tilltalar konsumenten på en nivå som har med emotionella 

känslor att göra, vilket återkopplas till sinnena (Zaltman, 2003).  

 

Konsumtionen av varor och tjänster kan delas in i kategorier av lågt och högt värde för 

individen som kan relateras till det personliga värdet för individen samt upplevelsen. En 

sinnesupplevelse för individen utgår ifrån förnuft och känslor, så kallade rationella och 

emotionella aspekter. Varor och tjänster betraktas inte enbart inneha en funktionell 

mening utan bidrar även till ett personligt och socialt sammanhang. Således har varor 

och tjänster fått ett ökat utrymme för att skapa upplevelser hos individer, då det är 

upplevelsen och inte själva produkten som står i centrum. (Hultén et al., 2011) 

 
 
2.3  Sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring grundar sig i en marknadsföring relaterad till de mänskliga 

sinnena där begrepp som sensorer, sensationer och sinnesuttryck kan skapa en 

sinnesupplevelse av ett varumärke eller produkt. Företag kan således använda sig av 

dessa aspekter och i en sammanställning av de fem sinnena kan de skapa en så kallad 

multisensorisk varumärkesupplevelse. En multisenorisk varumärkesupplevelse kan 

uppnås genom att företag tillför ett individuellt värdeskapande och interagerar med 

konsumenter. Föregående kan genomföras genom att företagen använder sig av 
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konsumtionsprocesser som innefattar alla de fem sinnena, vilket i sin tur skapar 

kundvärde, upplevelser och varumärkesimage. (Hultén et. al., 2011) 

 

Enligt Parsons & Conroy (2006) anses sensoriska stimuli vara en av de mest 

betydelsefulla faktorerna inom fysisk handel och antyder på att det således kan 

implementeras i en virtuell miljö. De säger att det finns två viktiga aspekter gällande 

sensoriska stimuli, varav det ena är att locka till sig konsumenter till en butik eller 

webbplats och den andra är att öka värdet av shoppingprocessen. Föregående kan 

särskilja företaget från konkurrenterna och skapa långsiktiga relationer med 

konsumenten. De antyder dock att sinnen som lukt, smak och känsel kan vara svåra att 

implementera på Internet. De anser därav att e-handelsföretag bör lägga vikt vid syn och 

hörsel.  

 

Stimulans av sinnena kan vara ledande för utvecklingen av konsumentbeteende, vilket i 

sin tur kan resultera i konsumentupplevelser. Konsumentupplevelser definieras via 

integrationen mellan företag och konsument, det som händer är att konsumenten 

upplever någonting vare sig det är positivt eller negativt. Detta kan i sin tur jämföras 

med det konsumenten förväntade sig och vad som faktiskt upplevdes (Hultén et. al., 

2011). Enligt Lindstrom (2005) är det viktigt att etablera sinnena då de kan skapa en 

emotionell koppling, vilket kan förstärka ett varumärke, öka försäljningen, skapa en 

kundlojalitet samt differentiering.  

 

För ett företag är det av betydelse att de sinnesuttryck som förmedlas kan känneteckna 

det som varumärket vill förmedla. Individens sinnesupplevelse och de sinnesuttryck 

som skapar upplevelsen påverkas och är beroende av den samhällskultur som råder 

(Hultén et. al., 2011). Individer anses känna innan de tänker och de emotionella 

känslorna uppfattas av konsumenten innan denne utvecklar ett köpbeslut. Detta 

indikerar till att stimulans av sinnen kan vara ledande för hur konsumentbeteendet 

utvecklas och kan därav resultera i konsumentupplevelser (Hill, 2003). Konsumtion och 

shopping är för många individer associerade till det egna jaget, välbefinnande och 

välfärd. Det är således av betydelse hur individen upplever ett varumärke eller företag 

utifrån olika sinnesupplevelser därav kan sinnesmarknadsföring vara att föredra. (Hultén 

et. al., 2011) 
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2.4  Fem sinnen 

Då ett varumärkes emotionella laddning blir viktigare med tiden blir även begreppet 

sinnesmarknadsföring allt mer väsentligt. De fem sinnena; ljud, lukt, syn, hörsel och 

känsel skapar tillsammans en så kallad sinnesupplevelse för individer. Enligt Hultén et 

al., (2011) bedöms tillit och känslor kring ett varumärke snarare än fördelarna genom de 

funktionella egenskaperna. De trycker även på att de fem sinnena kan vara direkt 

avgörande för en konsumentens köpbeteende och uppfattning av varumärket. Det är 

genom sinnena som individer uppfattar känslor och begrepp i vardagen och av alla 

sinnena så anses synen vara den mest dominerande inom marknadsföringssammanhang 

(Hultén et. al., 2011). 

 

2.4.1  Synsinnet 

Seendet ter sig vara inlärt, då människan i ett tidigt stadie lär sig att tolka visuella 

intryck från omgivningen. Synen är ett hjälpmedel som hjälper individen att tolka 

skillnader mellan exempelvis mörkt och ljust, litet och stort, tunt och tjockt. Individer 

kan således tolka och lägga märke till förändringar i omgivningen som exempelvis 

färger, former, händelser, material, objekt etc. För att kunna skapa förståelse av vad vi 

ser underlättas seendet med hjälp av beröring. (Hultén et. al., 2011) 

 

Synen är vanligtvis det sinne som först får konsumenten att bli attraherad av en produkt 

eller ett varumärke, då en stor del av individens vardagliga beslut grundar sig i visuella 

synintryck. En synupplevelse baseras på visuella sinnesuttryck som var för sig eller 

gemensamt kan synliggöra varor och tjänster. Sinnesintryck kan komma till uttryck 

genom exempelvis design, förpackning och utförande främst när det kommer till varor 

medan färg, tema och ljus kan påträffas både inom varor och tjänster då det exempelvis 

kan komma till uttryck genom grafik. Företag kan således rikta sig mot synsinnet för att 

synliggöra sig på marknaden samt uttrycka identitet och värderingar visuellt. Den 

visuella identiteten kan exempelvis komma till uttryck genom estetiska komponenter i 

marknadsföringen som exempelvis visuell och verbal identitet, annonsering, design och 

utförande samt elektronisk media genom hemsidor och individer. Synsinnet anses vara 

det mest dominerande av de fem mänskliga sinnena när det handlar om att skapa en 

varumärkesimage, då de framkommit att de resterande sinnena inte bidragit till 

imageskapande i samma utsträckning. Visuella signaler så kallade stimuli har enligt 

flertalet studier en inverkan på konsumenters beteende i relation till konsumtion, 
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produktval, försäljning och inköpskvantitet. Visuella stimuli är således en del av en 

varumärkesstrategi och kan bidra till att stärka varumärken, då tidigare forskning tyder 

på att det finns en korrelation mellan finansiella resultat och visuella stimulus 

designkvalitet. (Hultén et. al., 2011) 

 

Den visuella identiteten hos ett varumärke spelar en väsentlig roll när det kommer till 

basvaror på grund av igenkänningsfaktorn hos konsumenten. För att ett företag och dess 

produkter ska kunna skapa uppmärksamhet på marknaden är det viktigt att visualisera 

sin identitet på ett effektivt sätt. Design uttrycks som den visuella helheten och är ett 

kraftigt konkurrensmedel som skapar uppmärksamhet samt positionerar och 

differentierar företag gentemot sina konkurrenter på marknaden. Företag kan uttrycka 

den visuella identiteten genom produkter, förpackning, logotype, hemsidor, 

servicelandskap, kontor, etcetera vilket bidrar till ett imageskapande hos konsumenten. 

Den bild som företaget förmedlar genom sin identitet ligger till grund för 

konsumenternas upplevelse av varumärket. (Hultén et. al., 2011) 

 

2.4.2  Hörselsinnet 

Dagligen möter människan medvetet och omedvetet olika ljud och lever i symbios med 

dem då hörselsinnet inte går att stänga av. Detta i sin tur påverkar människans 

sinnesstämning och psykologiska tillstånd både positivt och negativt. Genom ljud kan 

människan uttrycka sig samt tolka och kommunicera med omgivningen. (Hultén et. al., 

2011) 

 

Ljud har länge används inom marknadsföring, redan under tidigt 1900-tal använde 

företag ljud för att sprida budskap och information kring företaget och dess produkter. 

Ljud används ofta för att förstärka känslor och har ett betydande inflytande på 

förståelsen av argument och åsikter. Inom marknadsföring kan företag använda sig av 

ljud för att uttrycka sin identitet, ljudet kan då uttryckas genom musik, röster, jinglar 

etcetera. Detta för att fånga potentiella konsumenters uppmärksamhet. Musik och röster 

från kända personer påverkar exempelvis emotioner och beteende vilket kan bidra till att 

konsumenter känner samhörighet med ett varumärke. Genom att medvetet använda ljud 

inom marknadsföring kan företag skapa en positiv ljudupplevelse hos konsumenten som 

associeras till företaget, vilket kan stärka företagets position i konsumenternas 

medvetande. (Hultén et. al., 2011) 



  
 

14 

 
2.4.3  Luktsinnet 

Luktsinnet är det mest rättframma sinnet då lukter ter sig vara omedelbara och ändras 

inte på vägen till hjärnan, således är lukter svåra att misstyda. Luktsinnet sägs kunna 

urskilja och minnas över 10 000 olika lukter och har en betydelse för individens 

upplevelser, minnen och välbefinnande. Ett sinnesintryck av en tidigare upplevd lukt 

räcker för att en individ ska kunna förknippa den till tidigare minnen och upplevelser. 

(Hultén et. al., 2011) 

 

Lukter påverkar konsumenters sinnesstämning och emotionella tillstånd då luktsinnet är 

nära kopplat till den del i högra hjärnhalvan som behandlar känslolivet. Individer 

påverkas av lukter både medvetet och omedvetet innan de reflekterar över dem. Det 

finns således goda chanser för företag att uttrycka sin identitet och stärka sin position i 

konsumenternas medvetande med hjälp av lukter. lukter kan uttryckas genom olika 

sinnesuttryck där produktlikhet är ett exempel vilket utgår från att lukten har ett 

naturligt samband med produkten. Produkter vars lukter är produktlika anses förbättra 

uppfattningen av produkten. (Hultén et. al., 2011) 

 

Konsumentens förmåga att påverkas av lukter kan bero på om sinnesstämningen är god 

eller inte. En god sinnesstämning öppnar upp för en positiv luktupplevelse som förstärks 

ifall produktlikheten är stor. Lukttuttryck kan även användas för att tilltala ett specifikt 

kön, detta eftersom upplevelsen av lukter skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor 

är exempelvis känsligare för vissa lukter än vad män är. Trots att lukter upplevs olika 

finns det även genuslika lukter som kan användas vid situationer som avser tilltala båda 

könen. En positiv luktupplevelse kan bidra till en upplevelse av atmosfären som skapar 

trivsel och en känsla som konsumenten bär med sig. Lukter kan medföra 

sinnesupplevelser som skapar varaktiga minnesbilder hos konsumenten som på både 

kort och lång sikt kan skapa en företags- eller varumärkes image. En kortsiktig 

marknadsföringsstrategi kan exempelvis vara att skapa uppmärksamhet kring en 

produkt och en långsiktig strategi kan vara att företaget låter en lukt bli företagets 

signaturlukt, vilket kan öka igenkänningen och återspegla företagets identitet. (Hultén et 

al., 2011) 
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2.4.4  Känselsinnet 

Känseln är ett sätt att skildra en överföring av känslor och information genom fysisk 

beröring. Vid beröring som uppfattas som behaglig utsöndras ett visst hormon vilket 

bidrar till att människan känner välbefinnande (Hultén et. al., 2011) 

 

Taktil marknadsföring tillgängliggör produkter och varumärken genom överföring av en 

känsla eller information via beröring. Detta bidrar till att den fysiska och psykiska 

interaktionen mellan företaget och konsumenten ökar (Hultén et al., 2011). Den taktila 

förmågan spelar en viktig roll vid avgörandet av ifall ett köp kommer att genomföras 

eller inte. En vara kan vara visuellt tilltalande men det är först när den har utvärderats 

utifrån hur den känns som valet görs. Detta gäller särskilt produkter som har 

direktkontakt med huden såsom kläder, skor, accessoarer, sängkläder, kuddar etcetera 

utifrån vilka konsumenten kan utvärdera material, textur, mjukhet, värme och kvalité. 

De taktila förväntningarna som konsumenten har av en produkt har därav inverkan på 

de objekt som används på en daglig basis (Spence & Gallace, 2011). 

 

2.4.5  Smaksinnet 

Smaksinnet sägs vara det mest sociala sinnet hos människan då det påverkar humöret 

och sinnesstämningen. Luktsinnet och smaksinnet är beroende av varandra, då 

luktsinnet är den största faktorn till att smakerna kan uppfattas. Den smak individen 

uppfattar involverar mycket mer än produktens faktiska smak, andra faktorer som spelar 

en viktig roll i smakupplevelsen är produktens lukt, ljud, textur, form och utseende. 

(Hultén et. al., 2011) 

 

Gastronmimisk smak i kombination med marknadsföring sker främst inom de branscher 

där företagen naturligt riktar sig till konsumenternas smaksinne som exempelvis inom 

livsmedelsindustrin och restaurangbranschen. Andra branscher har en avsaknad av 

smaksinnet inom marknadsföringen, vilket anses vara bristfälligt i strävan efter att 

skapa en starkare varumärkesupplevelse. Detta även om ett företaget inte naturligt 

tilltalar smaksinnet kan förstärka ett företags identitet hos konsumenten med hjälp av 

införandet av smakupplevelser. En strategi som utgår utifrån smaker kan således 

differentiera ett företag gentemot sina konkurrenter som erbjuder likvärdiga produkter 

genom att skapa ett mervärde för konsumenterna. Smakstrategin kan exempelvis vara en 

produktportfölj bestående av mat, dryck eller konfektyr vilket skulle kunna attrahera 
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konsumenterna och fånga deras uppmärksamhet. Sinnesuttryck som påverkar 

smakupplevelsen kan exempelvis vara hur de presenteras och i vilken miljö samt 

sammansättningen av olika smaker. Borsett från den gastronomiska smaken talas det 

även om den estetiska smaken som syftar till den visuella smaken, vilket innefattar 

estetik, personlig smak och känslor (Hultén et. al. 2014). Detta gör att konsumenten 

utifrån sinnesintryck och estetisk uppfattning kan skapa en individuell 

varumärkesupplevels. (Hultén et. al. 2011) 

 
2.5  Sammanfattning 

E-handel har visat sig vara en av de mest fortlöpande och slagkraftiga 

förändringskrafterna, detta då den digitala teknologin erbjuder en allt större 

tillgänglighet genom mobiltelefoner, uppkoppling på Internet med mera. Detta kan bero 

på att funktioner inom köp, försäljning, betalning och informationsökande numera finns 

som möjligheter på Internet. Konsumtionen av varor och tjänster kategoriseras av låga 

och höga värden för konsumenten, detta relateras i sin tur till personliga värden. En 

sinnesupplevelse för konsumenten kan således anses utgå ifrån rationella och 

emotionella aspekter.  

 

Ett företag kan använda sig av sensorer för att skicka ut information med hjälp av 

signaler, så kallade stimuli, till konsumenten. Sensorer innefattar de fem olika sinnena 

och sker i form av information som sänds ut via exempelvis skyltar, hemsidor, lukter, 

Tv-skärmar, servicelandskap med mera och skapar olika sinnesuttryck. När sensorer 

uppfattas av konsumenten bildas sensationer som är kopplade till de olika sinnena. 

Innebörden av sinnesmarknadsföring grundar sig i att företag skapar sensationer som 

genom tillräckligt starka sinnesintryck som kan leda till att det kan uppstå 

sinnesupplevelser hos konsumenten. Lyckas företaget nå ut till konsumenten kan denne 

således beröras på en djupare nivå.  

 

Stimulans av sinnena kan vara ledande för utvecklingen av konsumentbeteende och kan 

i sin tur resultera i konsumentupplevelser. En konsumentupplevelse definieras via 

integrationen mellan företag och konsument som i sin tur uppfattas antingen positivt 

eller negativt beroende på konsumentens förväntningar. Konsumenten kan skapa en 

helhets bild av varumärket och dess image både emotionellt och rationellt. I de flesta 

fall handlar det om att produkten eller tjänsten konsumenten köper tilltalar denne på en 
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nivå som baseras på emotionella känslor. Emotionella aspekter hos konsumenten kan 

till exempel påverkas av lukt och ljud i samband med minnen och andra medvetna 

känslor. De emotionella banden återkopplas till den identiteten och de värderingar som 

företaget förmedlar. För ett företag är det därav betydande att de sinnesuttryck som 

förmedlas kan känneteckna det som varumärket vill förmedla.  
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3  Metodik 

3.1  Undersökningsmetodik 

3.1.1  Kvalitativ och kvantitaiv forskningsmetod 

Kvantitativ forskning beskrivs som en forskningsstrategi där det läggs stor vikt vid 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Kvantitativ forskning har vanligtvis ett 

deduktivt synsätt på relationen mellan praktisk forskning och teori, där vikten läggs vid 

prövning av teorier. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Inom den kvantitativa forskningsmetoden fungerar mätningen som en måttstock och 

utgör även en grund för beräkningarna. Detta kan i sin tur leda till bättre bedömning av 

sambandet. Inom det kvantitativa kan även forskningen resultera i en generalisering. 

Dock tar den ej hänsyn till att individer tolkar omvärlden och har en mer statistisk bild 

av verkligheten. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Kvalitativ forskning beskrivs som en forskningsstrategi där data samlas in som inte 

meningsfullt kan kvantifieras det vill säga uttryckas i sifferform, vilken sedan 

analyseras utifrån ”icke räknande” analysmetoder (Lekvall et. al, 2001). Kvalitativ 

forskning har vanligtvis ett induktivt synsätt på relationen mellan forskning och teori, 

där vikten läggs vid generering av teorier. Vid kvalitativ läggs vikten vid hur individer 

uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Inom det kvalitativa ser forskarna på 

deltagarnas perspektiv och försöker att uppfatta det som deltagarna anser vara viktigt 

och betydelsefullt. Forskaren lägger även vikt på deltagarens beteende, värderingar och 

åsikter. De anses även kunna användas för att indirekt studera kring fenomen som kan 

vara svåra att uppfatta direkt. Dessa fenomen kan till exempel vara känslor och 

upplevelser. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan den kvalitativa forskningsmetoden 

erbjuda en ingående analys av ett svårgreppbart ämne. En svaghet med kvalitativa 

forskningsmetoder är att forskningsresultatet kan vara svåra att generalisera då 

resultaten blir specifika för den organisationen där undersökningen gjorts och blir 

således svåra att generalisera till andra miljöer. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsansats grundar sig i två aspekter: 

Hur insamlad data formuleras inför den analys som ska utföras samt ifall data kommer 

att kodas i sifferform eller uttryckas i ord, bilder etcetera. Den andra aspekten är: hur 
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analysen görs inledningsvis det vill säga kommer metoden som väljs vara kalkylerande 

och utföra statistiska sammanställningar eller kommer metoden att analyseras utifrån 

verbala resonemang och tankefigurer. (Lekvall et. al, 2001) 

 

Eftersom vår studie inte ämnar att kvantifiera och intresset ligger i att finna förståelse 

kring hur något ter sig har vi valt en kvalitativ studie, då vår undersökning avser att 

uppfatta och tolka det valda fenomenet. Inom den kvalitativa forskningen kan vi även 

lägga vikt vid deltagarnas beteende, värderingar och åsikter vilket kan gynna denna 

studie för att kunna besvara forskningsfrågan. 

 

3.1.2  Forskningsansats 

Induktion handlar om att följa en så kallad ”upptäckandets väg” vilken innebär att ett 

objekt undersöks trots att undersökningen inte har förankrats med teorin (Patel & 

Davidson 2003). När fasen av den teoretiska reflektionen är genomförd kan forskaren 

komma att behöva samla in ytterligare information för att kunna fastställa den grunden 

till vilka en teori är hållbar eller ej. Induktion innebär en alternativ strategi när det gäller 

sammankopplingen mellan teori och forskning. Induktiv strategi brukar oftast 

förknippas med ett kvalitativt synsätt. Induktion innebär i stora drag; Observationer och 

resultat leder till teori (Bryman & Bell 2005). Risken med ett induktivt arbete är att det 

allt för sällan kan fastställas kring säkerheten om den formulerade teorins 

generalisering, detta på grund av att  det grundar sig i undersökningar som gäller 

specifika situationer eller grupper av individer. Trots risken så har forskaren egna 

åsikter och förutsättningar som kan komma att påverka den teori som studien kommer 

att resultera i (Patel & Davidson 2003). 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) så arbetar forskare inom det deduktiva med 

”bevisandets väg” (Patel & Davidson 2003). Deduktiv teori står för den vanligaste 

uppfattningen om hur ett förhållande mellan just teori och praktik ser ut. Det går ut på 

att utifrån kunskapen kring ett område och de teoretiska överväganden som rör området, 

härleder forskaren en eller flertal hypoteser som ska undergå en empirisk forskning. 

Deduktiv strategi förknippas oftast med ett kvantitativt angreppssätt. Deduktion innebär 

i stora drag; Teori leder till observationer och resultat (Bryman & Bell 2005). 
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Abduktivt synsätt innebär en kombination av induktion och deduktion där teorin samt 

empirin relateras till varandra. Det finns olika steg inom abduktion där det första steget 

relaterar till induktion där hypotesen formuleras utifrån den empiriska insamlingen. 

Nästkommande steg relateras till deduktion där de hypotetiska teorierna prövas på nya 

empiriska aspekter. I stora drag kan det sägas att abduktion är en pendling mellan de 

olika sätten kring hur forskaren ska relatera teori och empiri. Styrkan med ett abduktivt 

arbete är att forskaren inte anses vara låst som vid de andra två synsätten (Patel & 

Davidson 2003). 

 

Vår studie började deduktivt eftersom vi påbörjade vår studie med att söka upp relevant 

information kring det valda ämnet genom redan skrivna teorier, akademiska artiklar och 

litteratur inom sinnesmarknadsföring, företagsekonomiska metoder med flera. Sedan 

gick vi ut och testade teorierna genom fokusgrupper och intervju, då gick studien över 

till ett mer induktivt tillvägagångssätt. I processen av fokusgrupper gick författarna 

tillbaka till teorin och ändrade frågorna ytterligare utifrån teorin, för att sedan kunna 

fortsätta sin process av fokusgrupper och intervju. Detta i sin tur gjorde att studien blev 

iterativ då det blev en återkommande växling och samspel mellan teori och empiri. 

Utifrån detta har studien fått ett abduktivt tillvägagångssätt.  

 
3.1.3  Fallstudie 

En fallstudie kan beskrivas som en detaljerad undersökning som består av en enskild 

företeelse som exempelvis individ eller grupp. Den undersökning görs oftast i ett större 

sammanhang och används därefter för att fördjupa eller utveckla begrepp och teorier. 

Fallstudie gäller den specifika situation i vilken det finns flera intressanta variabler, 

vilket i följd resulterar i att fallstudien bygger på empiriska belägg där datan löper 

samman på ett triangulerande sätt. Fallstudien kan även vid insamling och analysering 

av data dra nytta av tidigare teoretiska hypoteser (Yin, 2006).  

 

Fallstudie är ett av flertal sätt att bedriva samhällsvetenskap på. Att använda sig av en 

fallstudie i forskningssyfte är en av de mest utmanande uppgifterna inom 

samhällsvetenskap. Fallstudiemetoden kan komma till användning i många situationen 

som berör forskningsstrategi, detta med syfte att bidra till den samlade kunskapen om 

olika företeelser. (Yin, 2006) 
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De fördelar som kan finnas med användningen av en fallstudie kan vara att 

komplicerade situationer inte kan isoleras till några få aspekter, detta gäller situationer 

där resultatet samt effekten av undersökningen. Fallstudie kan även användas till att 

utveckla teorier samt att testa dem. Inom fallstudie kan forskaren visa på 

sammansättning vilket kan relatera till verkligheten. Genom detta kan forskaren även 

generera den kvalitativa datan som samlas in till att bli mer befintlig än endast siffror, 

diagram och formler. Många forskare antyder även att en fördel med fallstudie är att 

empirin styr och driver vidare studien, snarare än teorin (Yin, 2013).  

 

Precis som fördelar så finns det även nackdelar med fallstudie. Somliga forskare att 

fallstudie inte är ett vetenskapligt tillvägagångssätt, på grund av detta anses alltså 

fallstudier sakna den vetenskapliga trovärdigheten. Samma forskare antyder även att det 

kan vara svårt att få tillgång till de fall som kan anses vara genuint intressanta för 

studien. Om forskaren önskar att studera en grupp individer och dess beteende, så kan 

det påverkas då individerna kan komma att anpassa sitt beteende. Detta kan i så fall inte 

resultera i en genuin studie. Det kan även anses vara en nackdel att inte veta hur den 

insamlade datan ska analyseras, eftersom man använder flera olika sätt för insamlingen 

av datan och att de studierna som utförs i många fall har ett induktivt samt abduktivt 

synsätt. Fallstudier anses över lag vara komplexa studier där det finns flertal typer av 

data och analysmetoder och kan vara svåra att behärska (Yin, 2013).  

 

Enligt Eisenhardt & Graebner (2007) så är en fallstudie en granskning av ett enskilt fall 

där forskaren kan skapa en djupare och tydligare förståelse (Eisenhardt & Graebner 

2007). Genom fallstudie har vi alltså möjligheten att förstå vårt fenomen på djupet. 

Fallstudie har visat sig vara som bäst lämpad för frågor som ”hur” och ”varför” (Yin, 

2013) och vår studie är ute efter att besvara bland annat frågorna kring hur e-handeln 

arbetar med upplevelsen samt hur konsumenterna upplever det. Vi har valt att studera en 

individ högt uppsatt inom en organisation och sedan även studerat individer som har 

kunskap av e-handel. I denna studie används en fallstudie för att besvara det fenomen 

som ska studeras.  

 

3.1.4  Undersökningsobjekt 

Företaget Boozt.com valdes då det är en nätbutik som säger sig erbjuda en ”fantastisk 

onlineupplevelse” med dagliga nyheter, intresseväckande erbjudande och ett brett urval 
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av varumärken. Företaget erbjuder kläder, skor, accessoarer med mera och erbjuder 

någonting för hela familjen. De erbjuder även fri leverans vid en viss summa samt fri 

retur. (boozt.com) 

 

I denna studien har Boozt valts som exempel av e-handelsföretag då författarna har 

direkta kontakter med företaget. Detta har i sin tur underlättat arbetet då källan på 

företaget har hjälpt de att vända sig till den intervjuperson med mest kunskap kring 

ämnet.  

 

3.1.5  Urval 

Vid utförandet av en primär datainsamling behöver forskaren fundera på vilken 

målgrupp undersökningen ska rikta in sig på. Detta vill inkludera bakgrund, jobb, ålder 

etcetera. Det görs i de flesta fall inte en totalundersökning vilket innebär en 

undersökning av hela målgruppen, vilket anses vara både kostsamt och tidskrävande. 

Därför väljer många forskare att göra ett så kallat urval. Vid urval får forskaren mer tid 

för varje individ vilket kan resultera i en mer detaljerad datainsamling. Urval går således 

ut på att välja ut de respondenter som är lämpade för studien. (Christensen et. al. 2014) 

 

Det finns två typer av urval forskare kan använda sig av, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att varje individ eller enhet blir 

slumpmässigt vald och har en samma chans att få vara med i undersökningen. För att 

utföra ett sannolikhetsurval ska forskaren ha tillgång till ett register på alla de 

respondenter som ingår i den specifika populationen, detta kallas för urvalsram. En 

urvalsram kan kategoriseras för privatpersoner utifrån ålder, inkomst, kön, civilstånd 

etcetera (Christensen et. al. 2014). 

 

Icke-sannolikhetsurval innebär att chansen för att en individ eller enhet ska bli vald inte 

kan förutses och väljs inte ut slumpmässigt. Om man gör ett urval av detta val så är 

risken för att få respondenter som inte skulle passa för undersökningen minimal. Vid 

icke-sannolikhetsurval har alltså forskaren större chans för att samla in ett 

informationsrikt och användbart resultat. Tillhörande till icke-sannolikhetsurval finns 

det ett urval som kallas för bekvämlighetsurval. Detta urval går ut på att endast välja ut 

de respondenter som har möjlighet att delta i undersökningen vid förfrågning. 

(Christensen et. al. 2014) 
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Urvalet till fokusgruppen har begränsats till studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Individerna har sedan tidigare erfarenhet av shopping på Internet samt kunskap kring 

företaget Boozt. En del av individerna hade även goda kunskaper inom ämnet 

sinnesmarknadsföring vilket författarna värdesatte då de bidrog med värdefull 

information till studien. Företaget har begränsats till Boozt.com där intervjun vänder sig 

till en anställd som är projektledare inom e-commerce vilket syftar till hemsidan, den 

mobila hemsidan och appfunktionen. Urvalet av både fokusgrupper och intervjuperson 

har resulterat i ett bekvämlighetsurval på grund av tillgängligheten och kontakten. 

 
3.2  Primär data 

3.2.1  Fokusgrupp 

Syftet med fokusgrupper är att komma fram till diskussioner och resonemang som 

alternativt inte hade kommit fram vid individuella intervjuer. En fokusgrupp innefattar 

oftast en ostrukturerad, alternativt semistrukturerad, intervju. En ostrukturerad intervju 

innebär att frågorna och upplägget inte är planerat rakt igenom. En grupp på 6-12 

respondenter anses vara lagom storlek för att de deltagande ska våga uttala sig fritt och 

få utrymme. Deltagarna i gruppen bör vara ganska lika varandra då det kan uppstå 

faktorer som ej berör undersökningen när personer har olika demografiska, sociala och 

ekonomiska bakgrunder. Deltagarna ska ha kunskaper kring det som undersöks och bör 

inte deltagit i fokusgrupper tidigare, då risken finns att de agerar experter gentemot de 

andra som inte deltagit i fokusgrupper tidigare. (Christensen et al., 2014).  

 

Gruppen leds av en moderator som leder en diskussion kring ett specifikt ämne utan att 

vara för vägvisande. Det är moderatorn ansvar att bestämma plats, tid och alternativ 

material som behövs för fokusgruppen och hur den bör genomföras. (Grudens-Schuck 

et al., 2004). Ifall flera personer är med och utför fokusgruppen rekommenderas det att 

endast en person agerar moderator för att minimera osäkerheten bland deltagarna. Detta 

eftersom det kan uppstå förvirring när flera personer är med och styr intervjun. Den är 

ytters lämpligt att ha en person som antecknar vad som sägs samt observerar intryck 

som kan förmedlas under fokusgruppen. Moderatorn bör låta individerna föra en 

konversation innan fokusgruppen startar för att en bra kontakt tidigt ska etableras 

mellan deltagarna samt för att de ska bli mer villiga att uttrycka sina åsikter. Intervjun 

kan då exempelvis inledas med en fika för att deltagarna ska lära känna varandra och 
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intervjuarna bättre. Inledningsvis bör moderatorn ta upp riktlinjer för hur fokusgruppen 

kommer att gå till för att deltagarna ska få en tydlig bild över vad som kommer att tas 

upp under intervjun. Fokusgruppen kan spelas in och antecknas för hand för insamling 

av data, respondenterna bör ur ett etiskt perspektiv underrättas att samtalet spelas in 

samt hur det kommer att användas. Under fokusgruppen bör moderatorn ha en 

frågeguide som stöd som innehåller de frågeställningar som kommer tas upp. 

Frågeguiden bör inte vara för strukturerad då det kan medföra att moderatorn låser sig 

vid formuleringarna, vilket i sin tur kan minska flexibiliteten samt möjligheten för för 

en aktiv intervjusituation. (Christensen et. al., 2014) 

 

Fördelen med fokusgrupp är bland annat att det är en billigt metod att genomföra samt 

tidsbesparande i jämförelse med individuella intervjuer, detta eftersom flera deltagare 

samlas vid ett och samma tillfälle. Ännu en fördel med fokusgrupper är att den 

insamlade datan går fortare för att bearbeta än personliga intervjuer. Diskussionen i 

fokusgrupper kan dessutom bli bredare och djupare vilket kan leda lösningar och idéer 

som kanske inte framkommit vid personliga intervjuer. Detta eftersom en kommentar 

från en respondent ofta leder till  kommentarer från andra respondenter vilket kan skapa 

dynamik i gruppen. Diskussionen kan även leda till synpunkter som intervjuarna inte 

tänkt på tidigare. En ytterligare fördel med för att vara spontana i grupp samt att de ofta 

känner sig trygga med flera personer närvarande. En nackdel med fokusgrupper kan 

vara att respondenterna kan påverka varandra att uttrycka enbart socialt accepterande 

svar. En ytterligare nackdel är att det kan bli svårt för intervjuarna att koppla vad som 

sades till vem som sa det. (Christensen et. al., 2014) 

 

Valet av fokusgrupp som metod lämpade sig för denna rapport eftersom fokusgrupper 

kan användas för att förstå känsloreaktioner till olika fenomen eller företeelser vilket 

studien ämnar att göra (Christensen et. al., 2014). Genom användning av fokusgrupper 

kunde vår studie resultera i genuina åsikter och diskussioner mellan deltagarna. 

Fokusgruppen utfördes utifrån de riktlinjerna som angetts ovan. Tre fokusgrupper 

genomfördes vid tre olika tillfällen. Den första fokusgruppen valdes som pilotstudie då 

frågorna var generellt ställda, därefter gjordes frågorna om och specificerades till 

ehandels företaget Boozt. Fokusgrupperna bestod av 5-7 respondenter, vilket ansågs 

vara ett bra antal för att respondenterna skulle våga tala fritt. Respondenterna var i 

åldrarna 22-27 år och den gemensamma nämnaren var att alla utom en var studerande 
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vid Linnéuniversitetet vilket ansågs positivt då de skulle finnas likheter hos 

respondenterna. Samtliga fokusgrupper indleddes med en presentation av studien samt 

en förfrågan och ett godkännande av en bandad inspelning. En inspelning gjordes för att 

minska risken att gå miste om värdefullt material som respondenterna angivit. 

Inspelningen underlättade även senare analys av det insamlade materialet. Vid 

fokusgruppstillfällena fanns två intervjuare på plats varav en agerade modertor och den 

andre förde anteckningar, detta för att ingen förvirring skulle uppstå bland deltagarna. 

Under fokusgrupperna följde moderatorn en intervjuguide (se bilaga 1) och samtliga 

fokusgrupper inleddes med en fika för att respondenterna skulle börja samtala och 

känna sig bekväma i varandras sällskap. Under fokusgrupperna uppvisades boozts 

hemsida, reklam och förpackning (se bilaga 3) för deltagarna, detta för att skapa 

diskussion och förståelse kring företaget.  

 

3.2.2  Intervju 

Intervjuer är ett vanligt förekommande fenomen som utförs i många olika former. De 

olika formerna av intervjuer uppvisar gemensamma drag exempelvis att det utväxlas 

information mellan parterna, att graden av formalitet styr utifrån olika regler samt det 

praktiska genomförandet av själva intervjun. Målet med intervjuer ter sig vara att få 

fram information om den intervjuade och andra individers beteende, värderingar, 

attityder, åsikter och normer. Det finns olika typer av intervjuformer där ostrukturerad 

intervju och semistrukturerad intervju anses vara de två viktigaste intervjuformerna 

inom kvalitativa undersökningar. Kvalitativa intervjuer är ett begrepp som anses täcka 

de båda formerna. Inom kvantitativ undersökning används främst strukturerade 

intervjuformer. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå ämnet utifrån den 

intervjuades perspektiv. Då studien är kvalitativt inriktad kommer intervjutekniken att 

följa samma kvalitativa inriktning. Vid kvalitativa intervjuer är tillvägagångsättet 

mindre strukturerat. Syftet med detta är att de inledande frågorna är mer generellt ställda 

och att tyngden istället läggs på intervjupersonernas egna tolkningar och synsätt. 

Genom att låta den intervjuade prata mer fritt ges möjlighet att skapa kunskap kring vad 

denne upplever som betydelsefullt och relevant. En mindre strukturerad intervjuteknik 

ger upphov till att ställa nya frågor utifrån vad den intervjuade svarat och även ändra 

ordningsföljden i frågorna. Detta medför att kvalitativa intervjuer upplevs som mer 
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flexibla och följsamma utefter den intervjuades svar vilket gör att undersökningens 

fokus kan ändra riktning. En kvalitativ intervju är således mer djupgående och resulterar 

oftast i mer detaljerade svar. Vid kvalitativa studier har forskaren möjlighet att intervjua 

samma person vid flertalet tillfällen. (Bryman & Bell, 2010) 

 

Vid intervjutillfället med respondenten från Boozt fanns två intervjuare på plats. För att 

undvika förvirring agerade en moderator och ställde frågor utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 2) och den andre förde anteckningar. Intervjun inleddes med en presentation av 

studien och förklaring av hur intervjun skulle gå till väga. Moderatorn läste upp de 

etiska reglerna och frågade den intervjuade om en inspelning fick göras, den intervjuade 

godkände därefter inspelningen. En inspelning gjordes för att minska risken att gå miste 

om värdefullt material som den intervjuade angivit. Inspelning underlättade även senare 

analys av det insamlade materialet.  

 

3.2.3  Sekundär data 

Sekundärdata är data som redan finns insamlad och sammanställd i ett annat 

sammanhang, möjligtvis under en annan studie eller tidigare undersökningar. I de flesta 

studier och undersökningar så anser forskare att det är svårt att använda sig av endast 

primärdata då skäl för användning av sekundärdata nästan alltid behövs. Sökningar på 

internet, analys av befintligt material, ta del av tidigare gjorda undersökningar med mera 

är några aspekter som relaterar till sekundärdata, men som behövs för att få kunskap och 

idéer som grund för sin egna forskning. Problem som kan uppstå inom sekundärdata är 

att leta reda på relevant information och fakta att grunda sin studie på, dock anses inte 

registreringen av den insamlade datan utgöra några svårigheter för forskaren (Lekvall & 

Wahlbin 2001).  

 

I vår studie kommer vi att använda oss av sekundär data i form av akademiska artiklar, 

litteratur och andra elektroniska källor för att stödja och kompletera den insamlade 

empirin. Litteratur hittades på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö och de akademiska 

artiklarna via OneSearch. Vi har i största möjliga utsträckning försökt att undvika att 

använda oss av andra Internet-källor på grund av brist på tillförlitlighet, samt vetskap 

kring avsändaren. 
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3.2.4  Operationalisering 

En operationalisering utformades utifrån den teoretiska referensramen för att underlätta 

insamlingen av det empiriska materialet. Då konsumentupplevelser grundar sig i 

sinnesupplevelser bröts sinnesmarknadsföring ner till begrepp i form av de fem sinnena. 

För att skapa förståelse för respondenterna då alla inte hade kunskap kring ämnet 

sinnesmarknadsföring bröts de fem sinnena ner i teman som grundar sig i de olika 

begreppen. Dessa teman bröts sedan ned ytterligare till mer lättbegripliga värdeord. 

Värdeorden användes sedan för att kunna bilda en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) som 

låg till grund för insamlingen av det empiriska materialet. Det empiriska materialet 

samlades in genom en intervju med företaget samt fokusgrupper med konsumenter.  

 

Figur 1. Operationalisering av den teoretiska referensramen 

 
 

3.2.5  Tillvägagångssätt vid analys av empirisk data 

Kvalitativ dataanlys är en process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar 

sitt datamaterial som exempelvis intervjutranskriptioner för att komma fram till ett 

resultat. I analysen arbetar forskarna aktivt med sin data genom att organisera och bryta 
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ner dem till enheter som är hanterbara genom att koda dem, göra system av dem samt 

söka efter mönster. En utmaning när det gäller kvalitativ data är att skapa mening ur en 

stor mängd insamlad data samt försöka skilja mellan det betydelsefulla och ointressanta 

samt hitta mönster. Analystekniker kan användas för att exempelvis hitta mönster, göra 

sammanställningar eller hitta en logisk kedja av devis. Kvale tar upp fem olika 

huvudmetoder så kallade modeller för generella tillvägagångssätt gällande analys av 

kvalitativ data vilka är följande; (Fejes & Thornberg, 2015) 
 

Koncentrering innebär att textmassan koncentreras till ett färre antal väsentliga ord för 

att finna kraftfulla formuleringar ur datamaterialet. (Fejes & Thornberg, 2015) 

 

Kategorisering innebär att datamaterialet reduceras och kodas till kategorier. För att 

kunna skapa en struktur analyseras likheter och skillnader vilket medför att textmassan 

kan utgöras till ett antal kategorier.  (Fejes & Thornberg, 2015) 
 

Berättelse innebär att datamaterialet organiseras och vidarutvecklas för att skapa en 

samanhängande historia av flera berättelser. (Fejes & Thornberg, 2015) 
 

Tolkning innebär att forskaren gör djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar 

av datamaterialet. Forskaren kan till sin hjälp använda sig av någon form av 

sammanhang för att tolka ett specifikt stycke. Ett sådant sammanhang kan exempelvis 

beskrivas som en referansram och kan utgöras av hela materialet vid analys av en viss 

del eller av en eller flera teorier. (Fejes & Thornberg, 2015) 
 

Modellering innebär att forskaren analyserar fram begrepp och relationer mellan dessa 

som kan leda fram till ett teoretiskt resonemang som kan beskriva eller förklara hur 

olika saker hänger samman och varför saker och ting sker. (Fejes & Thornberg, 2015) 
 

Adhoc innebär att forskaren kombinerar två eller flera av de andra analysmodellerna för 

att skapa mening i datamaterialet och växlar fritt mellan de olika tillvägagångssätten. 

(Fejes & Thornberg, 2015) 
 

I denna studien valdes tillvägagångssättet Adhoc, detta eftersom en kombination av tre 

ovanstående analysmetoder tillämpades för att kunna skapa mening i det insamlade 

empiriska materialet. De tre metoderna som kombinerades var koncentrering, 
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kategorisering och tolkning. Den första metoden innebar koncentrering då den 

omfattade textmassan som samlats in genom intervju och fokusgrupper, texten 

koncentrerades till ett färre antal ord och formuleringar. Därefter användes metoden 

kategorisering av materialet, detta för att reducera texten ytterligare och strukturerade 

den till ett antal kategorier utifrån dem fem sinnena. Kategorisering valdes för att lättare 

kunna urskilja likheter och skillnader kring vad som sagt under fokusgrupper och 

intervju. Därefter tillämpades metoden tolkning, då texten tolkades djupare utifrån den 

koncentrerade, reducerande och kategoriserade materialet för att sedan kunna göra en 

jämförelse med den teoretiska referensramen.  

 

3.2.6  Metodkritik 

Inför den första fokusgruppen var frågorna allmänt hållna kring ämnet och valet föll på 

att använda den första fokusgruppen som en pilotstudie. Detta resulterade i att frågorna 

gjordes om för att enbart inriktas på företaget Boozt och konsumentupplevelsen utifrån 

de olika sinnena. Utifrån detta kan vårt empirikapitel till viss mån ifrågasättas då vi 

mister det första empiriska materialet, dock resulterade de senare fokusgrupperna i mer 

värdefull och koncentrerad information för studien. Empirikapitlet kan även ifrågasättas 

utifrån intervjun som gjordes då intervjupersonen kan ha påverkat sina svar utifrån sin 

lojalitet mot företaget. Intervjupersonen fick dock inte tillgång till frågorna före 

intervjutillfället, detta för att förhindra att svaren var formulerade i förväg. Detta tyder 

på att respondenten svarat uppriktigt på frågorna under intervjutillfället.  

 

Vi har försökt att vara neutrala för att inte påverka respondenterna trots att vi har haft 

följdfrågor. Det kan dock finnas en risk för att fokusgrupperna samt intervjun har blivit 

omedvetet styrt åt ett specifikt håll. Dock har intervjuarna varit tydliga med att låta 

respondenterna föra diskussioner och endast vägleda dem då de hamnat utfanför ämnet. 

Under intervjun kunde den intervjuade inte svara på en del av frågorna som rörde 

hörselsinnet och valde därför att vidarebefordra frågorna till ansvarig inom det området. 

Detta kan även anses som en svaghet då vi inte fick direkt kontakt med personen i fråga 

samt att personen hade tid på sig att formulera ett skriftligt svar. Då frågorna gällde 

värumärkets låt och reklam tros respondenten svarat uppriktigt på dessa frågor. En 

ytteligare svaghet kan anses vara att endast två av respondenterna i fokusgrupperna hade 

tidigare köperfarenhet hos företaget Boozt, resterande respondenter hade däremot 

kännedom kring företaget. För att försäkra detta samt öka respondenternas kunskap 
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kring företaget uppvisades företagets förpackning, hemsida och reklam vid 

fokusgruppstillfällena. 

 

3.2.7  Kvalitetsmått 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet (intern validitet) betyder att det ska finnas en överensstämmelse över 

forskarens observationer och de teoretiska ideér som denna utvecklar. Den här logiken 

tillämpas inte på deskriptiva eller explorativa studier eftersom det inte förutsätter några 

förklarande relationer. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I denna studie har författarna gjort undersökningen utefter teorin samt samlat in och 

bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Författarna beskriver även hur 

resultaten under processen har vuxit fram. 
 

Överförbarhet 

Överförbarhet (extern validitet) berör den utsträckning i vilken resultatet kan 

generaliseras, till andra miljöer och sociala situationer. Ett problem med extern validitet 

för kvalitiva forskare kan bero på tendensen att använda fallstudier och begränsade 

urval. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Författarna har försökt göra en så utförlig beskrivning av tolkningen som möjligt för att 

resultaten ska kunna användas för vidare forskning kring ämnet. I den externa 

validiteten presenterar författarna vägen till de fynd som gjorts i slutet av studien, sedan 

avgör läsaren generaliserbarheten.  

 

Pålitlighet 

Pålitilighet (reliailitet) går ut på att en annan forskare har möjligheterna till att komma 

fram till samma resultat samt slutsatser, detta genom att följa de tillvägagångssätten som 

den tidigare forskaren har använt sig av. Det går inte ut på att resultatet ska kopieras vid 

en ny eller annan studie. Inom reliabilitet vill forskare se till att fel och andra skevheter 

inte uppkommer, eller blir så få som möjligt. (Bryman & Bell, 2013) 

 
Författarna har åtagit ett granskande synsätt på den insamlade datan och försökt göra en 

redogörelse för de faser som tillämpats under forskningsprocessen på ett så noga och 
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följsamt sätt som möjligt. Författarna har även används sig av teknisk utrustning för att 

säkerställa att viktiga aspekter i datainsamlingen inte gick förlorad.  

 
3.2.8  Etik 

Etik står för en systematisk reflektion över en individs värderingar och handlingar, samt 

vad motiven är för dessa. Människor försöker ofta reflektera över varför ett beteende 

eller en handling sker hos en individ (SMER 2008).  

 

För att forskaren ska kunna behålla förtroendet till sina respondenter genom 

undersökningens gång så krävs en öppenhet kring etiska aspekter. Med detta menas god 

moral, det vill säga uppfattningen om rätt eller fel styr en persons värderingar av dess 

handlingar. Det är viktigt att etiska ansvar tas på allvar i alla sammanhang där grupper 

eller individer kan ta fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. När det talas om etik i 

samband med undersökningar så är det främst relationen mellan respondenten och 

forskaren som det talas om. Det finns ett antal viktiga områden där etiska 

ställningsantaganden måste tas i akt av forskaren, de områden innefattar bland annat 

”utnyttjande av respondenter utan att de vet om det.” Detta område innebär att det är 

viktigt för forskaren att få respondentens uttalade tillåtelse att ställa upp i 

undersökningen. Den frågeställningen borde tas upp i början av undersökningen så att 

respondenten är medveten om att han eller hon har ett val angående sitt medverkande. 

Det finns även ett område som berör ”bevarandet av respondentens anonymitet” som 

går ut på att den deltagandes identitet, vilket innefattar personnummer, namn med mera, 

är skyddat. Andra områden berör exponeringen för obehag, användning av utrustning 

eller teknik, vilseledande information, tvång och självbestämmanderätt (Christensen. L 

et. al. 2014).  

 

Bortsett från områden som måste tas i akt så finns det även krav som ställs på forskaren. 

De kraven innefattar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidientalitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven relaterar i stor utsträckning till de olika områdena som redan 

nämnts. Innebörden av kraven är att de etiska aspekterna ska vara tydligt för 

respondenterna så att denne kan känna sig trygg att medverka i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002). 
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I denna studien har författarna använt sig utav etikska aspekter under fokusgrupperna 

samt intervjun. Detta för att inte vilseleda de deltagande och för att de ska känna sig 

trygga i att medverka i fokusgrupperna respektive intervjun. Författarna har förklarat för 

de deltagande om vad för teman som kommer att förekomma under intervjuerna samt 

hur det kommer att gå till, författarna har även förklarat att ingenting är påtvingat och 

att de har rätten att lämna om önskats. Författarna underrättade deltagarna om att 

intervjuerna önskats spelas in och utifrån detta fått deltagarnas tillåtelse.  
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4  Empiri 

4.1  Intervju med företaget Boozt 

Intervjun inleds med en presentation av studien. Moderatorn förklarar vad studien 

handlar om samt vad den ska gå ut på. Den intervjuade visar på en viss fundersamhet 

vid start och ställer frågor kring ämnet samt hur företaget kommer in i bilden. När detta 

har förklarats för den intervjuade så påpekar hon att vi alternativt kan få ta del av 

tidigare undersökningar som företaget Boozt har utfört, dessa undersökningar kretsar 

kring ämnen som upplevelse och andra aspekter som berör konsumenten. Moderatorn 

visar på sin tacksamhet och fortsätter presentationen av de etiska reglerna. Frågan om 

namn på den intervjuade samt företaget får användas i studien ställs och den intervjuade 

ger sitt godkännande.   

 

Den intervjuade påpekar att Boozts största marknadsföringsmetod är genom Tv-reklam 

och utomhusreklam. Moderatorn undrar hur Boozt arbetar med hemsidan för att tilltala 

konsumenterna och den intervjuade svarar ”På vår hemsida har vi så att alla kampanjer 

är synliga på sidan. Sedan handlar det om att det ska fungera på ett optimalt sätt, lätt för 

kunden att komma in på vår sida och sen avluta ett köp, samt hitta det de söker”. 

Moderatorn fortsätter på samma spår och frågar om designen på hemsidan. Den 

intervjuade förklarar ”…vårt marknadsföringsteam som samarbetar med våra designers, 

då är det en hel process som går ut på vad vi ska ha, hur modellerna ska se ut, vilka 

färger som är aktuella och vilka plagg vi vill visa… Men sen har vi ju hemsidan som en 

helhet och då är det vi på e-commerce som jobbar med våra designers…” 

 

Frågan om hur Boozt jobbar med produkterna på hemsidan ställs och moderatorn ber 

den intervjuade att förklara hur Boozt vill framhäva produkterna. Den intervjuade svarar 

”Det är någonting som vi jobbar med ständigt...”, hon fortsätter att förklara att hennes 

team samarbetar med produkt-teamet så att allt som visas på hemsidan i samband med 

exponering måste se rätt ut med färger och liknande. Hon förklarar att de väljer att inte 

ha modeller eftersom det kostar för mycket och säger istället ”Då är det viktigt att ha 

utförliga produktbeskrivningar. Så mycket information som möjligt som underlättar för 

kunden att köpa, utan att behöva oroa sig för att produkten ska se helt annorlunda ut.” 
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Moderatorn väljer att kommentera Boozt nya reklam som släpptes för några dagar 

sedan, och det intervjuade svarar ”Ja precis, det är ju något nytt… sen får man ju se om 

det är bra eller dåligt…” och förklarar att hon inte har den kunskapen kring reklam och 

ljud som krävs för att besvara våra frågor angående hörselsinnet. Moderatorn frågar den 

intervjuade om Boozt hade kunnat tänka sig att använda sig av ljud mer på hemsidan, 

den intervjuade tvekar inte utan svarar direkt ”Nej”. Hon fortsätter ”…när kunden väl 

kommer till hemsidan då vill vi inte distrahera de med något annat som inte är viktigt… 

i vårt fall ger det inte oss någonting och inte kunden heller.” Moderatorn fortsätter sina 

frågor kring sinnena och undrar om Boozt arbetar någonting med att tillfredsställa 

luktsinnet hos konsumenterna samt vad anledningen är till att de inte säljer 

doftprodukter på Boozt. Den intervjuade funderar ett tag sedan svarar hon ”…det är 

ingenting vi har pratat om, eller är aktuellt… vi har haft doftljus från märket DAY 

Home, och anledningen till att vi inte har kvar det är för att det inte säljer så bra. Då 

köper vi inte in mer.” Den intervjuade förklarar för oss att om Boozt ska få tillstånd till 

att sälja någonting på hemsidan så krävs det en fysisk butik som säljer den produkten 

eller kollektionen, den fysiska butiken måste även ägas av företaget Boozt. Detta menar 

den intervjuade på är en stor anledning till varför de till exempel inte erbjuder parfym i 

sitt sortiment. Moderatorn och den intervjuade diskuterar en kort stund kring ämnet lukt 

och smak och moderatorn frågar om det är någonting Boozt kan tänkas utveckla, den 

intervjuade svarar kort och precist ”…smak och lukt, nej.”  

 

Intervjun fortsätter in på ämnet kring förpackningen. Den intervjuade förklarar att i 

början så var det viktigaste med förpackningen för Boozt att ”…ha en påse som höll via 

transporten så att det kom fram till kunden som det skulle vara. Sedan priset, det skulle 

vara så billigt som möjligt helt enkelt.” Den intervjuade fortsätter att förklara att i 

nuläget har de anställt någon som ska utveckla och förbättra förpackningen, hon säger 

att det är ”…viktigt att de här kunderna som handlat för en viss summa eller från vissa 

märken ska få en ordentlig förpackning. För det är en hel del av upplevelsen också…” 

Moderatorn undrar om förändringen kommer gälla oavsett vad konsumenten beställer 

och den intervjuade bekräftar detta, dock påpekar hon ”Det är skillnad på om de har 

shoppat för 1000 kronor eller för 10 000 kronor, så vi anpassar det ut efter det också.” 

Moderatorn ställer en följdfråga på detta och undrar om den intervjuade anser att 

produkterna på Boozt lever upp till förväntningarna utifrån hemsidan, även här svarar 

den intervjuade kort och precist ”Ja. Mestadels av fallen så gör det det.”  
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Moderatorn tar upp ämnet kring konkurrensfördelar och varför den intervjuade tror att 

konsumenter väljer Boozt över andra e-handelsföretag. Den intervjuade ställer sig 

frågande till detta och tar tid på sig att svara, till slut säger hon ”…vi försöker satsa på 

att kunder ska komma och handla hos oss för första gången, det är ju att vi erbjuder de 

10% rabatt på sitt köp när de kommer till Boozt.”, hon förklarar att konsumenten måste 

anmäla sig till deras nyhetsbrev för att ta del av rabatten. Hon fortsätter ”Sen är vi säkra 

på att vi har en av de bästa sidorna, vi har en väldigt enkel köpupplevelse.” och påpekar 

att de vill erbjuda enkel navigering som till slut leder till köp vid utcheckning. Vidare 

strategier för konkurrensfördelar diskuteras moderator och respondent emellan och den 

intervjuade tillägger ”…där vi mest förstärker upplevelsen det är egentligen för kunder 

som fortsätter komma till vår sida... vi kan komma med rekommendationer till kunden 

också baserat på vad de ha handlat innan eller vad de har tittat på.”, den intervjuade 

påpekar även att Boozts rekommendationer till konsumenterna har visat sig fungera 

väldigt bra för företaget, hon kommenterar ”…ungefär 20% av vår försäljning kommer 

från den…” Moderatorn ställer frågan kring hur Boozt skulle kunna arbeta för att 

förhöja upplevelsen av sinnena för sin konsumenter, det märks på den intervjuade att 

detta inte är en självklarhet för varken henne eller företaget. Den intervjuade svarar ”Det 

känns ju verkligen som ett område som vi inte satsar på eller tänker på, det har inte varit 

någon diskussion här kring kunders sinnen”, hon väljer att inte svara vidare på den 

frågan och vet även inte om det hade gynnat företaget att implementera sinnena i 

företagets marknadsföring.  

 

Moderatorn frågar vad den intervjuade anser vara det viktigaste i kontakten med 

konsumenterna utifrån Boozt perspektiv, hon svarar ”Det är att kunden ska få en enkel 

och bekväm upplevelse. Vi vill göra det bekvämt och smidigt för de, och det är också 

därför vi satsar väldigt mycket på kundtjänst. Vi ser till att kunden får hjälp så snabbt 

som möjligt om de behöver det…”. Hon påpekar även att det är viktigt för Boozt att 

allting går rätt till och fortsätter ”…att vi når upp till det som vi har lovat de.” och med 

begreppet De menar hon konsumenterna. Moderatorn pratar vidare om 

konkurrensfördelar och frågar den intervjuade angående Boozts fria retur och parallellen 

till konsumenterna. Hon pratar öppet om ämnet och påpekar bland annat ”Inte bara att 

det är fri retur utan även enkel retur… det är ingenting vi kommer ändra på. Det 

kommer snarare vara att vi förlänger returtiden, samt erbjuda expressleverans för en 

kostnad som ligger långt under våra konkurrenters.”  



  
 

36 

Slutligen tar moderatorn upp frågan gällande Boozts målgrupp och undrar över vilka 

konsumenter som företaget väljer att vända sig till i första hand. Sammanfattande svarar 

den intervjuade ”Ja det är familjer först och främst… folk som är över 35… då tänker vi 

att de oftast har stabil ekonomi också, och de handlar på ett annat sätt än vad ungdomar 

gör.” Följdfrågan på detta blev om Boozt har utformat sin hemsida utifrån deras 

målgrupp och den intervjuade bekräftar att det är så. Intervjun avlutas med att 

moderatorn tackar den intervjuade för hennes medverkan, och påpekar att de frågor som 

kräver djupare svar av någon högre uppsatt kommer skickas. Den intervjuade tackar och 

är positiv till vidare hjälp vid behov. 

 

4.2  Fokusgrupper angående konsumentupplevelsen 

4.2.1  Syn 

Uppfattning av hemsida och positiva funktioner 
Vid frågan gällande hur deltagarna upplever Boozt diskuterar de kring hemsidans 

utformning resonerar kring hemsidan som helhet. Deltagarna uppfattar Boozts hemsida 

som tydlig och enkel att navigera, de uppfattar även att Boozt är en hemsida med stort 

sortiment av märkeskläder med bred variation av produkter inom olika kategorier. 

Respondent 1 från fokusgrupp 3 uttryckte att hemsidan upplevdes som ”lättnavigerad”, 

även respondent 3 från samma fokusgrupp uttryckte samma synpunkt ”Den är 

lättnavigarad och jag tänker att de har märkeskläder där.” Respondent 5 från samma 

fokusgrupp uttryckte också att hemsidan var ”Allmänt lättnavigerad” och att sidan 

innehåller märkeskläder och nämner ”Det blir ofta ett lite dyrare pris.” Likaså hade 

respondent 1 från samma fokusgrupp uppfattat innehållet och uttryckte att de har lite 

dyrare märken. I fokusgrupp 3 tog respondent 5 upp att denne fått en uppfattning av att 

hemsidan säljer alla typer av kläder inom alla kategorier för män, kvinnor och barn. 

Detta var något som även respondet 4 från fokusgrupp 2 hade fått en uppfattning av då 

denne uttryckte ”Jag får intrycket av att det är en hemsida med brett utbud av 

produkter”, även respondent 1 från fokusgrupp 2 hade uppfattat det breda sortimentet 

och beskrev Boozt som ett ”Multiföretag.”  

 

Det stora utbudet på hemsidan kunde både uppfattas positivt och negativt av 

deltagarna, positivt då det fanns mycket att välja bland samt negativt då det ansågs 

ansträngande att gå igenom allt som fanns att erbjuda. Respondent 5 från fokusgrupp 2 



  
 

37 

påpekade att det är ett betydligt större utbud på internet vilket ansågs vara en positiv 

aspekt. Respondent 4 från fokusgrupp 2 yttrade ”Man har ju ett jättestort utbud.. det är 

jobbigt att ta sig igenom allt tycker jag men det är både bra och dåligt, det är väl att man 

tappar energin till att sitta när det inte händer något nytt utan man bara scrollar.” Även 

respondent 4 från fokusgrupp 3 uttrycker en negativ aspekt gällande det stora utbudet 

”Ofta finns det så himla mycket att man knappt orkar gå igenom hälften.”  

 

Vid diskussionen kring det stora utbudet och positiva funktioner gällande hemsidan 

upplevde respondenterna att kategori-hjälpmedlena på hemsidan gällande märke, 

storlek, pris, färg och material var positiva aspekter då de antydde att det underlättade 

för dem eftersom de kunde filtrera bort allt som de inte var ute efter. Respondent 4 från 

fokusgrupp 3 uttryckte ”Jag tycker ofta när man går in på en hemsida att nästan det 

viktigaste är när man börjar leta efter saker, är det jätte rörigt när man ska leta i 

kategorier eller såhär.. då blir jag ofta väldigt trött och orkar inte kolla” och resterande 

deltagare i fokusgruppen höll med. Även respondent 1 från fokusgrupp 2 uttryckte sig 

gällande kategorierna ”Kategorin style underlättar… Man kanske letar efter något 

speciellt och då kan man filtrera bort allt man inte är ute efter.” En annan respondent 

berättar om att denne använt sig av hjälpmedlena nyligen, respondent 3 från fokusgrupp 

3 yttrade ”Det har man verkligen gjort nu när man letat klänningar, då har jag bara 

klickat i de färger jag vill ha, så hittar man lättare”. Även respondent 4 från samma 

fokusgrupp uttrycker ”Eller så kan man kategorisera med tillexempel billigast först..” 

En ytterligare aspekt som upplevdes positivt var att konsumenten kunde ”gilla” 

produkterna, respondent 1 fokusgrupp 3 säger ”Jag gillar att man kan gilla 

produkterna”, vilket innebär att produkterna sparas ner och konsumenten kan enkelt 

hitta dem igen, resterande deltagare håller med om att det är en positiv aspekt. 

Respondent 3 från fokusgrupp 2 uttrycker att det är en positiv aspekt att folk som har 

köpt produkten kan ge kommentarer gällande produkten vilket bekräftades från övriga 

respondenter. En ytterligare funktion som uppskattades var att Boozt visar ”liknande 

produkter” under den valda produkten, vilket de uttryckte kunde hjälpa dem att hitta 

matchande produkter. Respondent 1 i fokusgrupp 2 lade märke till den aspekten och 

uttryckte att de är bra att de visar liknande kläder, vilket gör att konsumenten kan bli 

mer intresserad. Även respondent 3 från fokusgrupp 3 uppmärksammade den 

funktionen och uttryckte ”Det där är väldigt bra, att man kan hitta relaterade produkter.” 

Deltagarna uttalade en ytterligare positiv aspekt gällande att det återstående antalet av 
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en viss vara stod utskrivet dock kunde det även uppfattas pressande. Respondent 4 från 

fokusgrupp 2 sade ”De har ju att det står att det bara är en eller ett fåtal kvar, det är 

något som stressar mig.. men det är bra att det står där, det sätter igång tankeprocessen”, 

resterande deltagare i gruppen håller med om att det kan vara både positivt och negativt 

i den bemärkelsen. Respondenterna i fokusgrupp 2 tog även upp bannern, som var 

placerad i ytterkanten av Boozts hemsida där de senaste produkterna som konsumenten 

besökt fanns kvar, som en positiv funktion som hemsidan erbjuder.  

 

Uppfattning av hemsidans utformning och design 

När respondenterna diskuterade designen på hemsidan yttrade de att den upplevdes 

modern, professionell och klassisk. De kunde även se en viss likhet i utforminingen med 

andra hemsidor inom samma verksamhetsområde där de drog paralleller till hemsidor 

som Nelly, Bubbleroom samt Asos och upplevde inte att Boozt stack ut ur mängden.Vid 

diskussionen kring designens betydelse uttryckte respondenterna att de lade stor vikt vid 

desigen eftersom den påverkade deras uppfattning av hemsidan. Deltagarna nämnde då 

att det handlade om första intrycket vilket också var avgörande för om de valde den 

hemsidan eller inte. De uttryckte att man som konsument måste lockas till hemsidan 

först och sedan inspireras vidare för att stanna kvar på hemsidan. Respondent 1 

fokusgrupp 3 ”Det är första intycket man får”, även respondent 4 från fokusgrupp 2 

säger ”Det är ju första intrycket, om inte designen tilltalar mig som person väljer jag ju 

bort den.” Respondent 1 från fokusgrupp 2 uttryckte sig också gällande designens 

påverkan ”Det påverkar ju ens uppfattning om hemsidan, ju bättre design desto mer 

intresserad blir man.” Respondent 2 från samma fokusgrupp uttryckte att ”Som 

konsument måste man lockas till hemsidan först och sedan vill man inspireras vidare för 

att stanna också” och syftar till att designen på så vis kan vara viktig. Även respondent 5 

från fokusgrupp 3 yttrade sig om designens betydelse och uttryckte ”Tilltalar den mig så 

kommer jag ju känna att kläderna tilltalar mig sen också, eller i alla fall känna lustan av 

att kolla på kläderna”, respondenten yttrade även att ifall hemisdan inte är tilltalande blir 

kläderna inte lika attraktiva. Respondent 3 från fokusgrupp 3 uttrycker ”Jag dömer på 

designen om det är en vettig hemsida eller inte och om jag vågar beställa därifrån eller 

inte” och ansåg att Boozt ingav ett seriöst intryck.  

 

Designen på hemsidan beskrevs som neutral, enkel och tråkig av respondenter från båda 

fokusgrupperna då de tyckte att hemsidan inte stack ut från mängden. Respondent 1 från 
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fokusgrupp 3 uttryckte ”Jag kan inte säga att den sticker ut i jämförelse med andra 

hemsidor.” Även respondent 5 och 4 från samma fokusgrupp tycker att hemsidan inte 

sticker ut och att den kan uppfattas som lite tråkig, väldigt neutral och opersonlig. Även 

respondent 4 från fokusgrupp 2 besikriver hemsidan som lite tråkig. Respondent 3 från 

fokusgrupp 3 yttrade att ”Det känns inte som man kan relatera till något speciellt.. 

förutom loggan..” När respondenterna från fokusgrupp 3 diskuterade produkterna på 

hemsidan yttrade respondent 5 att respondenten inte kunde uppfatta någon speciell stil 

på produkterna utifrån hemsidan, vilket denne trodde var på grund av designen på 

hemsidan. Även respondent 5 från fokusgrupp 3 uttryckte att ”Hemsidan känns inte så 

exklusiv och märkesinriktad som de kläder de faktiskt har.” Respondent 5 från 

fokusgrupp 2 fokusgrupp uttryckte sig också gällande hemsidan och sade ”Den sticker 

ju inte ut så mycket.. men den ska ju inte konkurrera med produkterna”. Respondent 2 

från samma fokusgrupp beskriver hemsidan som enkel och tyckte att det var en positiv 

aspekt och uttryckte ”Den är smidig, man hittar dit man ska på ett lätt sätt, det är ändå 

det viktiga tycker jag”. Respondent 1 från samma fokusgrupp tyckte att hemsidan var 

lite för enkel till uttrycket. De manliga deltagarna i fokusgrupp 2 uttryckte därefter att 

de inte lade någon större vikt vid designen, för dem var det viktigast att de hittade det 

dem sökte efter och att produkten skulle vara värd priset. Respondent 1 fokusgrupp 2 

”Vi är inte så mycket för detaljer.. Det viktigaste är att plagget är värt pengarna” och får 

medhåll av den andra manliga respondenten i gruppen som påpekar att han personligen 

inte tänker på det och tycker att det inte spelar någon större roll om hemsidan eller 

exponeringen av produkter är tråkig, han är bara där för plaggets skull. 

 
Layout och färgval 
När respondenterna diskuterade kring layout och färgval på hemsidan och upplevde att 

det var positivt att Boozt använde sig av en stilren mall samt färgglada kampanjbilder 

vilket medförde att de kunde lägga mer få mer fokus på produkterna. Båda fokusgrupper 

nämnde dock att Boozt hade kunnat använda sig av mer färg för att sticka ut ur 

mängden. Respondent 1 menade på att färgerna svart och vit var bra och uttryckte 

”..min mamma skulle till exempel kunna gå in, då är det nog bättre med svart och vitt så 

hon har lättare för att hitta.” Resopndent 4 från samma grupp uttryckte ”Jag tycker att 

det härligt att det inte är någon färg i basen men samtidigt kan det vara trevligt och 

ändra lite”. Även respondent 3 från fokusgrupp 3 tyckte om färgvalen och förklarade 

”Jag tänker om man har en stilren mall och ganska färgglada och personliga 
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kampanjbilder som roterar där så blir det ganska snyggt tillsammans”. Förklaringen fick 

stöd från respondent 4 i samma grupp som yttrade att det var bra då det gjorde att 

produkterna och bilderna fick mer fokus. Respondent 5 från fokusgrupp 3 uttryckte att 

hemsidan upplevdes ”Lite för svart och vit, jag tror att det är det som gör att den känns 

ganska tråkig.” Respondenterna i fokusgrupp 3 tog upp olika exempel och nämnde att 

de förknippade H&M med rött och Nelly med rosa samt uttryckte att Boozt borde satsa 

på en färg som går att relatera till företaget och som får dem att sticka ut. 

Respondenterna från fokusgrupp 2 efterfrågade även dem mer färg samt mer inspiration 

på hemsidan. 

 

Avsaknad av modeller 
Vid disukssioner kring negativa aspekter gällande hemsidan upplevde samtliga 

deltagare från båda fokkusgrupper både hemsidan och produkterna mer negativt då de 

inte hade några modeller som exponerade produkterna. Respondent 5 från fokusgrupp 2 

uttryckte ”Jag kan uppleva hemsidan som väldigt tråkig när de bara visar upp kläderna 

sådär och inte på en modell..” även respondent 5 från fokusgrupp 3 yttrar avsaknaden av 

modeller och uttryckte ”Jag ser något negativt på en gång, jag kan inte se kläderna på en 

människa. Jag tycker att det är jätte svårt att uppfatta hur kläderna sitter när jag inte kan 

se det.” och resterande respondenter höll med. De uttryckte att det var svårare att 

uppfatta hur kläderna satt samt längd och storlek. Respondent 5 från fokusgrupp 2 

uttryckte att ”längden på klänningar är ganska svårt att se..” och får medhåll av övriga 

respondenter i gruppen som påpekar att det händer allt för ofta att en levererad vara inte 

lever upp till förväntnningarna gällande längd och liknande. Även respondent 1 från 

fokusgrupp 2 uttryckte vikten av en modell och yttrade ”Det är som att väjla skjorta i 

butik, där måste man prova den även om man tycker att den ser bra ut. På e-handeln 

borde man kunna se hur den sitter på någon”. Respondent 4 från fokusgrupp 3 uttryckte 

också problem när det gällande uppfattning av storlek och yttrade ”Att uppfatta 

storleken är jätte svårt om man inte kan se det på en person..” Samtliga respondenter 

kände avsaknad av modeller att kunna relatera till och efterfrågade även videoklipp på 

modeller som bär upp plaggen samt produktbeskrivning där modellens längd och storlek 

finns utskrivet. De gör en jämförelse med ehandelsföretaget Nelly som erbjuder dessa 

funktioner på sin hemsida.  
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Uppfattning av produkter 
Respondenterna diskuterade gällande produktexponeringen och tyckte inte att det var 

något fel på varken produkterna eller märkena men att de inte lockades till köp på grund 

av hur produkterna exponeras på hemsidan. Respondent 5 fokusgrupp 3 yttrade 

”Produkterna i sig är säkert bra men eftersom de framställs på det här viset så känner jag 

att jag nog inte skulle bli jätte sugen på att shoppa.” Även respondent 4 i fokusgrupp 2 

kände att varken första sidan eller resterande sidor lockar till köp. Respondent 4 från 

fokusgrupp 2 uttryckte sig kring produktexponeringen och uttryckte ”Man vill ju se 

precis som när man står i butiken, man ska kunna granska på samma sätt och då vill det 

ju till att det finns bilder med alla möjliga vinklar.” Resterande respondenter delade 

samma åsikt. Något som också upplevs negativt var ovissheten med att beställa 

produkter på nätet och att de inte lever upp till vad som utlovats. Respondent 5 i 

fokusgrupp 2 yttrade att det faktum att man inte kan känna på produkten före ett köp 

upplevs negativt och fick medhåll av respondent 4 från samma fokusgrupp som 

uttryckte ”Eller att materialet känns konstigt när man tar i det, det kanske inte ser 

likadant ut i verkligheten som på bilden.” 

 

Respondenterna diskuterade även kring att produktexponeringen gjorde det svårt att 

kunna relatera till produkten. Respondent 5 från fokusgrupp 3 uttryckte ”Det är svårt att 

få en känsla av vem som ska bära de här, det blir väldigt anonymt att bara se ett 

klädesplagg.” Respondent 4 från fokusgrupp 3 trodde att det var ett medvetet val och 

yttrade ”Det kan vara medvetet av dem att inte ha modeller för de kanske har kläder 

som passar olika åldrar”, Respondent 5 i fokusgrupp 3 tyckte att hemsidan såg tråkig ut 

och yttrade ”Det är nog bara för att de inte har några modeller, det ser väldigt tantigt ut 

när jag bara ser produkterna sådär..” Respondenterna i fokusgrupp 3 diskuterade 

svårigheten att bedöma om kläderna var tantiga eller ungdomliga och att de saknade 

något att relatera till. Respondent 3 från fokusgrupp 3 uttryckte ”Jag känner inte att när 

jag ser tillexempel kvinnan på bilden (syftar till bilden på Boozt första sida) det är inte 

så jag ser det när jag ser flödet med kläder.. jag tycker inte att de överensstämmer.” de 

andra höll med och respondent 5 i samma fokusgrupp uttryckte ”Hade jag däremot sett 

kläderna på den typen av människor(syftar till bilderna på första sidan på man, kvinna 

och barn)… hade de här kläderna kunnat vara samma kläder som visas på Nelly, men de 

hade fått en annan innebörd då de visats på en person.” De drog återigen paralleller till 

hemsidor som Nelly och Asos som använder sig av modeller för att exponera sina 
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produkter och tyckte att det var viktigt för att kunna relatera till passform, stil samt vem 

plagget är ämnat för. De tog även upp vikten av beskrivining av både modell och 

produkter samt att de visas ihop vilket de upplever som mer inspirerande. Respondent 3 

från fokusgrupp 3 yttrade ”Det är det som är grejen med Asos och Nelly när de har en 

klänning så har de även matchat med saker som man skulle kunna ha till” och 

respondent 5 höll med och uttryckte ”Då får man även ideér på hur man skulle kunna ha 

plagget… hur de sitter med skor och väska.”  

 

Uppfattning av målgrupp 
Utifrån de produkter som exponerades på hemsidan samt de bilder som visades upp på 

första sidan på en man för herrsortimenten, en kvinna för damsortmimentet samt två 

barn för barnsortimentet uttryckte respondenterna i fokusgrupp 2 att de fick bilden av att 

Boozt riktade sig till en äldre målgrupp. Respondent 2 från fokusgrupp 3 uttryckte att 

hemsidan upplevdes ”familjär” och respondent 5 från samma fokusgrupp yttrade ”Om 

du tar första sidan så tycker jag att det ser ut som den 30-åriga familjen.. jag kan inte se 

tonåringarna shoppa här..” och resterande fokusgruppdeltagare bekräftade 

respondentens åsikt. I fokusgrupp 2 uttyckte även responent 3 att utbudet på hemsidan 

verkade vara ämnat för en äldre målgrupp och respondent 4 från samma fokusgrupp 

bekräftade synpunkten och uttryckte att Boozt har lyckats om det är en äldre målgrupp 

de vill rikta sig mot.  

 

Reklam som marknadsföringskanal 
Vid diskussionen gällande Boozts senaste Tv-reklam som splades upp för 

respondenterna utspelades handlingen i en villa där det plötsligt börjar brinna i en stor 

kastrull. Paret som bor i huset springer då upp på ovanvåningen och hämtar varsin hög 

med kläder i garderoben som de sedan kastar på kastrullen för att släcka elden, därefter 

hörs en röst säga ”Ta chansen nu och shoppa sommartrenderna från de mest populära 

designermärkena på Boozt.com.” Några av deltagarna kände igen reklamen som var 

relativt ny men uttryckte att det inte förknippade den med Boozt, de kunde heller inte 

associera den till hemsidan. Fokusgrupp 2 uppfattade reklamen som positiv och som 

något nytt, respondent 4 uttryckte ”Den var lite annorlunda från vad de haft tidigare” 

men de tyckte att den röda tråden saknades då de inte såg en koppling till hemsidan. 

Respondent 5 från fokusgrupp 2 uttryckte ”Jag tycker inte att hemsidan stämmer 

överens med reklamen, de har ingen röd tråd där riktigt.” De tyckte däremot att den 
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nuvarande reklamen var roligare än de föregående. Respondenterna i den andra gruppen 

ställde sig frågande till reklamen då de ansåg att den gav dubbla budskap, detta eftersom 

individerna i Tv-reklamen bränner upp sina gamla kläder. Respondent 5 från 

fokusgrupp 3 yttrade ”Det är slit och släng, för du kan bara slänga dina kläder och köpa 

nya för att det är ny säsong men sedan trycker de på att de har de bästa 

designermärkena”, även respondent 4 i samma grupp uttrycker ”Om man vill trycka på 

att man har bra märkeskläder så är det ju inte det att man ska köpa nya för varje säsong 

utan att man kan ha dem länge..” Deltagarna ansåg att Boozt är en hemsida som vill 

trycka på att de har bra märkeskläder som konsumenten investerar i och ska därmed 

hålla länge och är således inte något som de vill elda upp. De tyckte därför att reklamen 

hade varit mer passande till H&M eller Gina tricot då det menade på att deras kläder 

inte har samma kvalité och endast håller i någon säsong. 
 

4.2.2  Hörsel 

Varumärkeslåt 
Boozts varumärkeslåt spelades även upp för respondenterna då den spelats i tidigare 

reklamer samt i slutet av den nuvarande. I diskussionen kring låten var det en del av 

deltagarna som kände igen låten men flertalet respondenter uttryckte att de inte 

associerade den till Boozt. Respondent 2 från fokusgrupp 3 yttrade däremot att låten 

kunde kopplas till ”Klädesföretag.” Respondenterna i fokusgrupp 2 uppfattade låten i 

sig som positiv, respondent 5 från fokusgrupp 2 beskrev låten som ” Uppåt och härlig.. 

man blir glad av den.”, även respondent 3 från den andra fokusgruppen uppfattade låten 

på ett likvärdigt sätt och beskrev den som ”Poppig, rolig och lite fräsch.” Respondent 4 

tog upp att hon upplevde att låten inte riktade sig till män, vilket de manliga deltagarna 

höll med om. De tyckte att det hade varit roligare om de hade haft en låt som fler kände 

igen och kunde relatera till. Respondenterna yttrande att låten inte var något som de lade 

på minnet, respondent 2 uttryckte ”Jag uppskattar mer reklamer med låtar som jag 

känner igen.. jag har redan glömt bort den låten nu”, respondent 1 från samma 

fokusgrupp påpekar ”Låten är inte dålig, men den sätter sig inte på minnet.” Även 

respondent 4 från samma fokusgrupp bekräftade deras åsikter och uttryckte att ”En 

varumärkeslåt borde vara lättkopplad till varumärket.” Eftersom deltagarna hade svårt 

att känna igen låten nämnde de att det hade varit positivt ifall konsumenterna hade 

kunnat få tillgång till låten på hemsidan. Låten skulle dock inte spelas upp per 

automatik utan konsumenten skulle få bestämma själv om de vill lyssna på den eller 
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inte. 

 

När de diskuterade kring ifall låten passade ihop med företaget ansåg de att låten inte 

passade ihop med hemsidan, detta eftersom respondenterna tyckte att låten var 

ungdomlig och utstrålade självförtroende vilket de kunde associera till märkeskläder 

men inte till hemsidan då den upplevdes lite simpel och ämnad för en äldre målgrupp. 

Respondent 5 från fokusgrupp 3 uttryckte ”Lyssnar man på den är det mycket 

självförtroende i den.. om man jämför med hemsidan så känns den lite för enkel till 

uttrycket, jag fick en känsla av att det var självförtroende i låten och det känns inte på 

hemsidan.” Respondent 1 från samma fokusgrupp höll med och uttryckte ”Det blir lite 

blandad marknadsföring.” De tyckte att de borde rikta sig mer till en specifik målgrupp 

då de ansåg att det uppstod dubbla budskap. Respondent 3 från fokusgrupp 3 menar på 

att det inte är något fel på låten och tror att det hela grundar sig i att kläderna inte visas 

på en modell som gör att de kan relatera till företaget. Även Respondent 2 från 

fokusgrupp 3 uppfattade att låten var ämnad för en yngre målgrupp och yttrade ”När jag 

hör låten tänker jag mer ungdomligt” och tyckte att Boozt lockar till sig en yngre 

kosnumenter genom låten men att hemsidan lockar till sig en äldre målgurpp. Även 

respondent 1 från samma fokusgrupp delade den åsikten gällande kopplning mellan 

varumärkeslåten och hemsidan och uttryckte ”Det finns ingen röd tråd..” Samtliga 

respondenter kände en avsaknad av en röd tråd mellan låten och hemsidan men att låten 

i sig uppfattades som tilltalande. 

 

4.2.3  Lukt 

Införande av doftupplevelser 
Eftersom Boozt inte erbjuder några dofter på hemsidan tillfågades respondenterna att 

diskutera kring vilken doftupplevelse som hade kunnat tillföras. Deltagarna uttryckte att 

de kunde vara svårt för e-handelsföretag att använda sig av dofter. Respondent 2 från 

fokusgrupp 2 uttrycker ”Det är ganska svårt då alla tycker olika när det gäller dofter” 

och gruppen diskuterar kring ämnet och enas om att det varit positivt om Boozt börjat 

sälja parfymer på hemsidan. Respondent 3 från fokusgrupp 2 uttrycker även att de hade 

kunnat skicka med doftprover vid leveransen på passande eller tillhörande märke vilket 

resterande fokusgruppdeltagare ställer sig positiva till. Den andra fokusguppen 

diskuterar även kring olika doftupplevelser och är också överens om att parfym hade 

varit passande för Boozt. Doftprover var en aspekt som respondenterna uttryckte att de 
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hade uppskattat vilket även kunde medföra att de kunde tänka sig att handla på 

hemsidan igen. Respondenterna i fokusgrupp 3 diskuterade även kring ett införande av 

en doft i förpackningen, där respondent 3 uttryckte ”Det slog mig varför inte 

näthandelsföretag arbetar med en doft på paktet man får hem” och berättade om en 

beställning där produkten var förpackad i en låda med en doft som påminner 

respondenten om företaget. Respondent 1 från samma fokusgrupp berättar om en 

liknande händelse ”Det är som när man handlar på Victoria´s secret då sprayar dem lite 

i påsen.” Gruppen diskuterar varför inte fler arbetar med dofter i förpackningen och 

kommer fram till att det kan vara på grund av allergier. Samtliga deltagare ställer sig 

positiva till införandet av dofter i förpackningen och tar upp allergivänliga dofter som 

ett alternativ. 

 
4.2.4  Syn & Känsel 

Förpackning, material och kvalité 
När konsumenterna diskuterade probelmatiken med att inte kunna utvärdera produkten 

före ett köp uttryckte de att en utförlig beskrivning, verklighetstrogna bilder samt 

filmklipp på både material och produkter hade kunnat kompensera upp för att de inte 

kan känna på produkterna före ett köp. Vid frågan gällande vilka som tidigare handlat 

hos företaget var det var endast två av deltagarna som handlat på hemsidan, varav den 

ena deltagaren inte mindes sitt köp och den andra yttrade att den levererade produkten 

levt upp till konsumentens förväntningar. 

 
Respondenterna fick se en bild av Boozt förpackning som bestod av en svart plastpåse 

med handtag och Boozts vita logotype, respondenterna ombads därefter att diskutera 

kring upplevelsen av förpackningen. Respondent 5 från fokusgrupp 3 tyckte att 

förpackningen såg billig ut och de andra i höll med, respondent 1 från samma 

fokusgrupp tyckte att påsen kändes opersonlig och de diskuterade att det höga priset 

borde avspeglas på förpackningen. Respondent 2 uttryckte ”Det känns inte riktigt okej 

att få en kofta 1500 kr i en sådan påse”, respondent 1 höll med och menade på att denne 

istället hade övervägt att gå till en butik för att få den fint inslagen. Respondent 4 trodde 

att det kunde bero på materialet och uttryckte ”Plast som material känns väldigt billigt 

så det är kanske om de hande haft ett annat material..” Respondenterna från fokusgrupp 

2 tyckte däremot att förpackningen var enkel och såg bra ut. Respondent 4 

uppmärksammade handtaget på påsen som en positiv aspekt då det underlättar för 
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konsumenten och påpekade att det varit flera tillfällen då respondenterna fått hem 

otypliga paket utan handtag. Respondenterna i fokusgruppen nämnde att det hade 

underlättat ytterligare ifall påsen haft en klisterremsa som kunnat användas vid retur. 

Respondent 4 ansåg även att förpackningen hade en sammankoppling till hemsidan och 

hävdade att Boozt därmed fick igenom sin identitet. Respondenterna i fokusgrupp 3 

diskuterade förbättringar som Boozt hade kunnat göra med förpackningen då den inte 

tilltalade dem i det nuvarande utförandet. De tog upp att de hade kunnat använda en 

finare låda och menar på att ifall man handlar dyra märkeskläder kanske man kan tänka 

sig att lägga lite pengar på en lite dyrare förpackning. Respondent 5 beskriver ”Som ger 

mig en lite bättre känsla och som gör att jag vill komma tillbaka.” resterande deltagare i 

gruppen höll med. De diskuterade kring uppskattningen av en finare förpackning och att 

summan för förpackningen isåfall borde vara inkluderat i produktpriset. Respondent 5 

uttycker ”Får jag en fin förpackning där det brukar vara någonting med blir det mer 

personligt för mig” och övriga deltagare instämmer. De tar upp vad som hade kunnat 

skickas med och nämner exempel som tidningar, något erbjudande, rabatt, choklad, 

godis, produktprov etcetera och menar att det inte spelar så stor roll vad det är utan att 

det är kul att få någonting extra.  

 
4.2.5  Smak 

Införande av estetisk och gastronomisk smak 
Vid frågan gällande smak diskuterade fokusgrupperna gällande gatronomsika och 

etsetiska upplevleser som företaget hade kunnat tillföra. Respondenterna ansåg att det i 

så fall skulle vara den estetiska smaken eller att de skickar med någon typ av smak vid 

leveransen. Respondenterna i fokusgrupp 2 diskuterar vilken smakupplevelse som hade 

kunnat tillföras och respondent 5 uttryckte ”De hade kunnat skicka med smågodisar” 

och resterande deltagare håller med. Respondenterna var enande om att det hade varit 

positivt med smakprover, godis eller liknande vid leveransen men ansåg att det kunde 

vara svårt att förknippa det med företaget och kläder. Respondent 5 från fokusgrupp 3 

tog också upp införandet av smakupplevelse vid leverans och uttryckte ”..annars är det i 

paketet som de skickar hem och att det skulle ligga en smak där.” Respondenten 

diskuterar kring att det är svårt att förknippa smaken med varumärket och respondent 4 

uttryckte ”Att det inte går att koppla riktigt till kläder.” Respondent 1 i fokusgrupp 2 

säger att allt som är gratis uppskattas och respondent 4 från samma fokusgrup tycker 

också att det är en aspekt som uppskattas och uttrycker ”Allting man får mer än vad 
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man har beställt är positivt och det är sånt som gör att man handlar igen.” Gällande den 

estetiska smaken diskuterade respondenterna i fokusgupp 3 kring olika aspekter som 

företaget hade kunnat införa, respondent 5 menar på att företaget kan erbjuda den 

estetiska smaken genom att införa en estetsikt tilltalande förpackning som de tidigare 

diskuterat kring, följande fokusgruppsdeltagare höll med då det var något som de hade 

uppskattat. Respondent 3 från samma fokusgrupp tog även upp att de hade kunnat 

använda sig av den etetiska smaken genom tillfälliga kampanjer och designsamarbeten 

vilket hade skapat intresse och menar på att det hade kunnat synas på hemsidan. 

Respondenten gör en parallell till Nelly och en kampanj som respondenten observerat 

på deras hemsida med ett sjöljungfrutema och resterande repondenter tycker att det hade 

varit en positiv aspekt.  

 

4.2.6  Konsumentupplevelse 

Viktiga aspekter i konsumentupplevelsen 
När deltagarna diskuterade kring vad som är en bra konsumentupplevelse var de enade 

om att priset var viktigt, att det skulle vara en smidig och snabb leverans utan några 

problem och att de ska även erbjuda ett bra bemötande och god service. Detta då det 

aspekter var saker som respondenterna jämförde med andra hemsidor före ett köp och 

var avgörande för att de valde en hemsida framför en annan. Respondet 4 från 

fokusgrupp 3 tog upp priset och även respondent 3 yttrade sig gällande priset och 

uttryckte ”Vill man ha någonting så jämför man ofta med andra hemsidor..” och de 

andra deltagarna höll med om att det kunde vara en avgörande faktor. De tog även upp 

fri frakt och fri retur samt enkel och säker betalning som viktiga aspekter. Respondent 3 

från fokusgrupp 3 yttrade att respondenten både jämför priset med andra hemsidor samt 

vilka som erbjuder fri frakt och fri retur. Responden 4 i fokusgrupp 2 yttrade ”Just fri 

frakt och fri retur är viktigt på nätet”, detta var någonting som respondent 2 höll med 

och menade att det kan vara avgörande för om köpet genomförs eller inte. Även 

respondent 5 från fokusgrupp 3 tog upp returmöjligheten och uttryckte att den ska vara 

smidig och fri från problem då krångel med frakt kan förstöra, detta var något som även 

respondent 3 från fokusgrupp 2 uttryckte sig om ”Det ska inte vara något krångel.. hela 

processen ska gå smidigt.” Respondent 3 från fokusgrupp 3 tog upp betalningssätt som 

en viktig aspekt och ansåg att faktura som betalningsmöjlighet är bra då man inte 

känner sig riktigt säker, vilket resterande deltagare bekräftade. De tog även upp att 

betalningen över lag ska gå smidigt annars finns risken att de tröttnar och inte genomför 
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köpet. 

 

En ytterligare aspekt som ansågs vara viktigt var servicen som respondent 1 från 

fokusgrupp 2 uttryckte sig om ”..att det är en bra service, det gör att jag vill handla på 

den hemsidan igen nästa gång.” Resterande gruppdeltagare tyckte även dem att det var 

viktigt med bra service. Även respondent 4 i fokusgrupp 3 uttryckte sig gällande service 

och tyckte att det var viktigt med ett bra bemötande och att de svarar snabbt på frågor. 

Deltagarna uttryckte att alla typer av rabatter och erbjudanden uppfattades positivt, 

respondent 2 från fokusgrupp 3 uttryckte att rabatt var något som skulle kunna få 

respondenten till att handla på Boozt och resterande gruppdeltagare håller med. Även i 

fokusgrupp 3 tar respondent 4 upp rabatter och erbjudanden som aspekter som lockar 

till köp och får instämmande från resterande deltagare. Responenterna var överens om 

att hela processen var viktig, respondent 4 från fokusgrupp 3 uttryckte ”Jag tänker att 

det är viktigt hela vägen, från det att man går in på hemsidan för första gången tills det 

att man får hem paketet.” detta var en aspekt som alla deltagare i fokusgruppen var 

överens om. 

 

Det som respondenterna i fokusgrupp 3 uttryckte var allra viktigast var som Respondent 

3 uttryckte ”Att kläderna överensstämmer i verkligheten med hur de ser ut på bilden.” 

Detta eftersom de flera gånger upplevt produkter som inte stämt överens med deras 

förväntningar. De uttryckte även att man i butik har möjligheten att utvärdera produkten 

före ett köp och att det således är viktigt med en rättvis bild av produkten, respondent 5 

beskrev det hela ”I butiken kan jag ju känna på den och prova den, så i bilden vill jag 

ändå kunna uppleva den, det ska liksom kompensera upp för det jag inte kan känna.”  

 

Respondenterna i fokusgrupp 3 var överens om att en finare förpackning gjorde att det 

blev mer personligt samt att det bidrog till ett mervärde ifall företaget skickade med 

något extra som exempelvis rabatter, godis, tidningar, doftprover med mera. 

Respondent 3 från fokusgrupp 3 uttryckte att det var sådant som medförde att man kom 

ihåg händelsen, respondent 2 uttryckte ”Man känner sig speciell” även respondent 5 

från samma fokusgrupp yttrade att det var betydande och visade att de ville ge 

någonting mer. De nämde även att det var det där lilla extra gav dem ett mervärde och 

att de upplevde att de fick mer för pengarna. Föregående var faktorer som kunde bidra 

till att de kunde tänka sig att handla hos företaget igen. Även respondenterna i 
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fokusgrupp 2 uttryckte att det lilla extra som konsumenten får utöver sitt köp så som 

rabatter, produktprover, tidningar och liknande var aspekter som bidrog till en god 

konsumentupplevelse.  
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5  Analys 

5.1  Synsinnet 

Hultén et. al. (2015) anger att synen vanligtvis är det första sinnet som attraheras av en 

produkt eller varumärke, detta är någonting som Boozt lägger stor vikt vid gällande 

designen i form av färg, form och ljus på kampanjer och produkter på hemsidan. Dock 

använder sig företaget varken av rörliga bilder eller modeller, däremot lägger de stor 

vikt på att ha utförliga produktbeskrivningar som extra stöd för konsumenten. Företaget 

strävar även efter att bilderna på hemsidan ska vara i rätt ljus och färg för att undvika att 

produkten ska se annorlunda ut när konsumenten får produkten hemlevererad. 

Enligt Hultén et. al. (2011) ligger den bild som företaget förmedlar till grund för 

konsumenternas upplevelse av varumärket, detta innefattar produkt, logotyp, hemsida, 

reklam med mera. Den bilden företaget vill förmedla genom sin Tv-reklam är hög 

kvalité och underhållande vilket i sin tur borde kunna kopplas till hemsidan. Väl på 

hemsidan arbetar företaget med olika färger och layouts som sedan testas för att se vad 

som får bäst respons av konsumenterna. De är även noga med att kampanjer och olika 

rabatter når ut till konsumenterna via nyhetsbrev och liknande.  

 

Enligt Hultén et. al. (2011) grundar sig konsumenternas bild av företaget utifrån hur de 

förmedlar produkter, logotyp och hemsida. Detta kan kopplas till den bilden som 

konsumenterna fick av Boozt. De uttryckte att hemsidan var enhetlig, lättnavigerad och 

familjär samt förknippade den med märkeskläder i en högre prisklass. De uttryckte även 

att de fick en bild av att Boozt riktade sig till en modern familj i 30-års åldern. Detta kan 

bero att de få bilder som visades på hemsidan samt individerna i reklamen ingick i den 

åldersgruppen och var det enda som konsumenterna kunde relatera till. Hemsidan 

uppfattades inte lika exklusiv som produkterna och konsumenterna tyckte heller inte att 

den särskiljde sig särskilt mycket från andra hemsidor. Konsumenterna hade även svårt 

att uppfatta någon specifik stil på produkterna, vilket de trodde var på grund av 

designen på hemsidan. Designen beskrevs som tråkig och opersonlig då konsumenterna 

uttryckte att de endast kunde relatera till logotypen. Följande kan bero på den enkla mall 

som företaget använder sig utav samt den svart vita färg som används i layouten då 

detta inte utmärker företaget. Konsumenterna uttryckte att reklamen som Boozt 

förmedlar via Television var något nytt och underhållande, men att den varken 



  
 

51 

associerades med den bilden som de hade av hemsidan eller företaget. De uttryckte även 

att Boozt sände ut dubbla budskap då individerna i reklamen bränner upp sina gamla 

kläder, de uttryckte att märkeskläder förmedlar god kvalité och inte är något som man 

således bränner upp.  

 

För individer är det enligt Hulten et. al. (2015) synen som gör att de blir attraherade av 

en produkt vilket kan återkopplas till vad konsumenterna uttryckte kring produkterna på 

hemsidan, då de upplevdes som mindre attraktiva eftersom de inte visades på en modell. 

Hultén et. al. (2015) antyder även att konsumentens synupplevelse baseras utifrån 

visuella synintryck som kan komma till uttryck genom varor utifrån exempelvis design, 

förpackning och utförande. Konsumenterna uttryckte att de inte lockades till köp på 

grund av hur produkterna framställdes på hemsidan men att det varken var fel på 

produkten eller märkena. Detta kan bero på att företaget har en avsaknad av utförliga 

produktbilder med modeller vilket i sin tur kan leda till osäkerhet hos konsumenten 

gällande längd, storlek, passform och liknande. Förpackningen uppfattades som enkel 

och billig men att den såg bra ut dock uttryckte konsumenterna att den inte stämde 

överens med de högre priserna på hemsidan. Hultén et. al. (2011) anser även att färg, 

ljus och tema kan relateras till både varor och tjänster och komma till uttryck genom 

exempelvis grafik vilket kan återkopplas till hemsidan, annonsering och liknande. 

Föregående kan relateras till diskussionen konsumenterna förde kring hemsidans 

utformning då de tyckte att Boozt använde sig av en stilren mall med färgstarka 

kampanjbilder som medförde att de kunde fokusera på produkterna. Dock uttryckte de 

att hemsidan inte stack ut ut mängden på grund av de svart och vita färgerna som 

företaget använder sig av vilket kunde upplevdes tråkigt. Konsumenterna uttryckte även 

att alla kategori-hjälpmedel och andra funktioner som hjälpte dem att hitta vad de sökte 

efter var positiva aspekter. De yttrade även att det var av stor vikt att den beställda 

produkten stämde överens med de bilderna som visade upp produkterna på företagets 

hemsida. Detta kan tyda på att konsumenten vill att förväntningarna ska uppfyllas, 

skulle förväntningarna inte uppfyllas kan det leda till att konsumenten känner besvikelse 

över produkten och misstro till företaget samt behöva utföra en retur. Följande kan 

medföra att konsumenten inte väljer att handla hos företaget nästa gång. 
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5.1.1  Koppling mellan företag och konsument 

Företaget uttrycker att hemsidan ska fungera på ett optimalt sätt då det ligger i 

företagets intentioner att konsumenten lätt ska hitta vad de söker och enkelt avsluta ett 

köp. Det kan tolkas att företaget lyckats skapa en optimal hemsida, då konsumenterna 

upplevde den som lättnavigerad genom enkelheten och bra hjälpfunktioner som 

underlättade för dem att hitta vad de sökte efter. Företaget uttrycker att de arbetar med 

helheten på hemsidan och lägger stor vikt vid design gällande produkter och kampanjer 

gällande färg, form och uttryck. Följande är aspekter som kan locka till sig 

konsumenternas uppmärksamhet, dock kan det tolkas att de inte lyckades fånga 

konsumenternas uppmärksamhet då konsumenterna upplevde designen på hemsidan 

som lite för enkel till uttycket, tråkigt och att den inte stack ut från mängden. 

Enkelheten kunde även tolkas vara positivt då konsumenterna nämnde att de kunde 

lägga större fokus på produkterna, vilket kan bero på att det var mindre saker som 

distraherade dem. Konsumenterna uttryckte dock att hemsidan uppfattades som 

opersonlig och tråkig. Föregående kan bero på att företaget inte använder sig av 

modeller som visar upp produkterna, detta då konsumenterna uttryckte de inte kunde 

relatera till produkterna. Det kan tolkas att konsumenterna således blev mindre 

inspirerade till att handla på företagets hemsida. Företaget uttrycker att de arbetar 

mycket med produktbilderna för att ge en så rättvis bild som möjligt och att de istället 

för modeller försöker att ha så utförliga produktbeskrivningar som möjligt. Detta för att 

underlätta för konsumenten samt undvika missförstånd, dock kan det tolkas att utförliga 

produktbilder och beskrivningar inte var tillräckligt för konsumenterna. Detta då 

konsumenterna uttryckte att det borde finnas bilder i fler vinklar, tydliga bilder på 

material samt videoklipp på en modell som bär produkten. Föregående kan tolkas bero 

på konsumenternas vilja att få ut så mycket som möjligt av en produkt utan att kunna 

prova den, då följande aspekter kan medföra en mer ingående förståelse och trygghet 

kring produkten. 

 

Då företagets främsta marknadsföringsmetod är genom reklam och skyltar kan det 

tänkas vara av stor vikt hur konsumenterna uppfattar dessa och att de associerar dem 

med företaget. Företagets intentioner gällande reklamen är att den ska uppfattas som 

underhållande och inneha en hög kvalité. Det kan tolkas att företaget lyckats med sin 

reklam gällande underhållning då konsumenterna fann reklamen som något nytt och 

underhållande samt att den uppfattades som roligare än de föregående Tv-reklamerna. 
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Dock kan det tolkas att konsumenterna varken uppfattade budskapet i reklamen eller 

kopplade reklamen till den höga kvalité som företaget vill förmedla. Detta då det kan 

tolkas att konsumenterna förknippade reklamen med slit och släng, vilket kan bero på 

att individerna i reklamen brände upp sina gamla kläder. Föregående kan ha lett till att 

konsumenternas fokus hamnade på kläderna som brändes upp och inte på buskapet med 

att köpa sina nya sommarkläder på Boozt som tolkas vara företagets intention med 

reklamen. De har heller inte lyckats skapa någon association till företaget då 

konsumenterna varken förknippade reklamen med företaget eller hemsidan. Detta kan 

bero på att den nya reklamen är olik de föregående till uttrycket. En ytterligare orsak till 

varför individerna inte associerar reklamen med varken företaget eller hemsidan skulle 

kunna vara att reklamen syftar till att underhålla, vilket varken ter sig vara 

återkommande på hemsidan eller något som företaget arbetar med i första hand. En 

ytterligare orsak skulle återigen kunna vara avsaknaden av modeller på hemidan då 

konsumenterna inte har något att relatera till. Hade de använt sig av modeller hade 

konsumenterna kunnat uppfatta målgruppen och vem kläderna är ämnade för samt 

lättare kunna relatera till människorna i reklamen. 

 
5.2  Känselsinnet 

Företaget är medvetna om att deras förpackning i dagsläget behöver förbättringar i form 

av strukturering och utveckling. De vill att konsumenten ska få en bättre upplevelse av 

leveransen i samband med känslan av förpackningen. Inom e-handeln är känseln en stor 

aspekt, enligt Hultén et. al. (2011) spelar den taktila förmågan stor roll för konsumenten 

i samband med köp, då det medför en fysisk och psykisk interaktion mellan företag och 

konsument. Eftersom e-handelsföretag saknar det fysiska kontakten är det viktigt för 

företaget att istället arbeta med det de kan erbjuda, som i detta fall är förpackningen. 

Den intervjuade påpekar även att de gärna vill anpassa sin förpackning utefter vad 

konsumenten köper så att upplevelsen stämmer överens mellan produkt och leverans. 

Hon anser även att deras produkter lever upp till förväntningarna hos konsumenten 

baserat på vad som presenternas på hemsidan. 

 

Hultén et. al. (2011) nämner att taktil marknadsföring används för tillgängliggöra 

produkter och varumärken genom överföring av en känsla eller information via 

beröring. Detta medför att den fysiska och psykiska interaktionen mellan företaget och 

konsumenten ökar. Hultén et. al. (2011) nämner även att fysisk beröring kan skildra en 
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överföring av känslor och information vilket kan hjälpa individen att skapa förståelse 

om vad denne ser. Då föregående är svårt att genomföra inom e-handel kan det 

återkopplas till diskussionen konsumenterna förde kring utförliga beskrivningar, 

verklighetstrogna och rörliga bilder på både material och produkter. Detta då de yttrade 

att sådana aspekter hade kunnat kompensera upp för att de inte kan känna på 

produkterna före ett köp. 

 

Spence & Gallace, (2011) antyder att produkter som har direktkontakt med huden som 

exempelvis kläder ter sig ha en direkt inverkan på de taktila förväntningarna som 

konsumenten har kring en produkt. De säger även att den taktila förmågan spelar en 

avgörande roll gällande ifall köpet kommer att genomföras eller inte. Föregående kan 

återkopplas till konsumenternas diskussion kring att förväntningarna de har kring en 

produkt då dessa ska stämma överens med vad företaget visar upp på hemsidan. Det kan 

tolkas att produkterna som ej lever upp till förväntningarna utifrån hur de känns ich ser 

ut på skickas tillbaka och kan således vara avgörande för om konsumenten genomför 

köpet eller inte. Det var dock endast två av deltagarna som handlat på Boozt hemsida 

varav den ena hade problem att minnas köpet och den andra tyckte att produkten levt 

upp till förväntningarna och behöll den. Det kan även antydas att förpackningen som 

produkten levereras i kan ha en inverkan på konsumenternas uppfattning av företaget. 

Detta då konsumenterna diskuterade kring förpackningen och dess material och nämnde 

att plastmaterialet medförde att förpackningen uppfattades som billig och opersonlig, 

vilket de inte tyckte stämde överens med den bild som Boozt förmedlar via märken och 

priser på hemsidan. Förpackningens betydelse kan styrkas av att några av 

konsumenterna uttalade att en mer tilltalande förpackning uppskattas och skulle kunna 

få dem att återkomma till företaget. 

 
5.2.1  Koppling mellan företag och konsument 

Eftersom företaget Boozt inte arbetar med en ingående produktpresentation i form av 

detaljerade och rörliga bilder på material och modeller tolkas det att konsumenterna har 

svårare att föreställa sig produkten och kan därför bli osäkra vid beställning. Det kan 

tänkas att ifall företaget hade valt att använda sig utav föregående metoder hade det 

kunnat medföra att konsumenternas känsla kring produkten hade blivit mer omfattande 

och att det känt sig mer säkra inför en beställning. Detta i sin tur hade kunnat leda till 

färre missförstånd gällande den levererade produkten och leda till att konsumenten 
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väljer att behålla den. Konsumenterna ställer sig även frågande till förpackningen och 

anser att den ger ett billigt och opersonligt uttryck där kopplingen till Boozt som 

varumärke förlorades då de associerades med märkeskläder och en högre prisklass. 

Hade företaget utvecklat sin förpackning och gjort den mer prisanpassad kan det tänkas 

att konsumenterna upplevt förpackningen mer likvärdig med den beställda produkten 

och den kavlité som företaget vill förmedla. Detta är enligt företaget under process då 

förpackningen ska förbättras, innefattande inslagning av produkten och alla inkluderade 

papper som medföljer. Föregående tolkas medföra ett mervärde för konsumenten då de 

uttrycker att de upplever ett mervärde av en finare förpackning och kan således antas 

bidra till en bättre upplevelse för konsumenten. 

 
5.3  Hörselsinnet 

Ljud används ofta inom företag för att skapa ett uttryck för företagets identitet, ljud 

anses även användas för att förstärka känslor (Hultén et. al. 2011). Den intervjuade tror 

starkt på att deras ljudupplevelser, som till exempel Tv-reklamen, understryker kvalitén 

och känslan som Boozt vill förmedla vilket i sin tur skapar ett uttryck för företagets 

identitet. Utifrån företagets signaturlåt säger företaget att de vill förmedla en känsla av 

lycka och spänning. Det kan tolkas att företaget har för avsikt att skapa igenkänning och 

association genom låten. Det kan tolkas att företaget medvetet inte har valt att använda 

sig av musik på hemsidan, då de anser att det kan distrahera konsumenten.  

 

Hultén et. al., (2011) antyder att företag medvetet kan använda ljud inom 

marknadsföring vilket kan skapa en positiv ljudupplevelse hos konsumenten som 

associeras till företaget, vilket kan stärka företagets position i konsumenternas 

medvetande. De antyder även att ljud kan användas inom marknadsföring för att hjälpa 

företaget att uttrycka sin identitet genom exempelvis musik, jinglar och röster. Detta för 

att kunna locka potentiella konsumenters uppmärksamhet (Hultén et al, 2011). Företaget 

använder sig av ljud i marknadsföringen genom sin signaturlåt som spelas i samband 

med reklam på TV och i radio. Konsumenterna upplevde Boozt varumärkeslåt som 

positiv och att de blev glada av den men att de varken associerade den med hemsidan 

eller mindes låten. Utifrån konsumenternas diskussion gällande låten kan det antydas att 

de inte tyckte att låten passade in på företaget eftersom de uppfattade låten mer 

ungdomlig och att hemsidan lockade en äldre målgrupp. De antydde även att låten inte 
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riktade sig till den manliga målgruppen, detta kan bero på att det var en kvinnoröst som 

sjunger i låten vilket kan ha påverakt att associationerna blev mer feminina. 

 
5.3.1  Koppling mellan företag och konsument 

Det kan tolkas att Boozt vill nå ut till sina konsumenter genom att skapa en positiv 

ljudupplevelse och uppmärksamhet genom sin signaturlåt som de vill att konsumenterna 

ska associera till företaget. Det kan antydas att Boozt lyckas med att skapa en positiv 

ljudupplevelse då konsumenterna upplevde låten som positiv och uttryckte att de blev 

glada av den. Det var dock endast ett fåtal konsumenter som kände igen låten dock 

kunde de inte koppla den till företagtet. Majoriteten av konsumenterna uttalade att de 

inte lade låten på minnet och varken associerade låten med företaget eller hemsidan. Det 

kan således tolkas att Boozt inte lyckats förmedla någon identitet via låten då de varken 

lyckats skapa någon association till företaget eller lyckats nå konsumenternas 

medvetande. Då konsumenterna upplevde att låten inte heller riktade sig till män och 

yttrade feminina associationer kan det tolkas att konsumenterna önskade att Boozt 

skulle tillämpa en låt som fler hade kunnat känna samhörighet med vilket hade kunnat 

skapa en starkare igenkänning och association till företaget.  

 
5.4  Luktsinnet 

Lukter anses kunna medföra sinnesupplevelser som i sin tur kan skapa varaktiga 

minnesbilder hos konsumenten, detta i sin tur kan skapa en företags- eller 

varumärkesimage (Hultén et. al. 2011). Eftersom företaget inte tillämpar luktsinnet i sin 

marknadsföring och inte planerar att göra det heller förlorar de den igenkännings 

möjligheten hos konsumenten. Ett sinnesintryck av en tidigare upplevd lukt kan 

medföra att individen kan förknippa den till tidigare minnen och upplevelser. Enligt 

Hultén et. al., (2011) kan en kortsiktig marknadsföringsstrategi vara att företaget skapa 

uppmärksamhet kring en produkt genom exempelvis ett samarbete, medan en långsiktig 

marknadsföringsstrategi kan vara att företaget låter lukten bli deras signaturlukt. 

Företaget säger sig kunna implementera detta genom försäljning av parfym men att det 

inte är aktuellt för företaget i dagsläget på grund av regler som finns för e-handeln. 

Föregående då e-handelsföretag som säljer parfym och kosmetik måste erbjuda en 

befintlig fysisk butik. 
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Hultén et. al. (2011) anser att individer påverkas av lukter både omedvetet och 

medvetet, och att den påverkan sker innan individen själv hinner reflektera över lukten. 

Därav finns det goda chanser för företag att stärka sin position i konsumentens 

medvetande. Eftersom företaget inte erbjuder någon luktupplevelse idag hade 

konsumenterna svårt att ta ställning till detta. Däremot ställde konsumenterna sig 

positiva till ifall företaget hade infört doftprover i samband med leveransen. 

Konsumenterna uttrycker att det är en aspekt som hade kunnat medföra att de väljer att 

återkomma till företaget. De påpekar även att en doftupplevelse av själva förpackningen 

hade uppfattats positivt. Hultén et. al. (2011) menar även på att lukt upplevs olika 

beroende på kön vilket även konsumenterna var medvetna om då de själva påpekar att 

det kan anses vara svårt för e-handelsföretag att implementera luktupplevelser, delvis 

eftersom alla individer uppfattar dofter olika. 

 
5.4.1  Koppling mellan företag och konsument 

Företaget Boozt erbjuder ingen luktupplevelse för sina konsumenter, de säljer heller 

inga produkter förknippade till lukt som exempelvis parfym eller luktljus. Detta beror 

till mestadels på att de inte har någon fysisk butik och på låg försäljning av exempelvis 

doftljus. Konsumenterna säger att det hade ansetts vara positivt om företaget hade börjat 

sälja doftprodukter dock kan de inte säga ifall de hade handlat produkterna eller inte. 

Detta kan tyda på att doftprodukter kan uppskattas på hemsidor där konsumenten 

tidigare haft tillgång till produkterna eller möjlighet att testa dem i en fysisk butik. Det 

kan även bero på att dofter ter sig även vara svåra att köpa över nätet då konsumenten 

skulle behöva förlita sig på produktbeskrivningen gällande produkter de inte har tillgång 

till. Det föregående hade försvårat köpet för konsumenten då denne inte kan testa 

produkten före ett köp. Hade företaget infört dofter som exempelvis parfym ställde 

konsumenterna sig positiva till doftprover vid leverans av produkter. Föregående kan 

bero på att konsumenterna ges möjlighet att prova en produkt före köp samt möjligheten 

att upptäcka nya produkter. Den positiva inställningen kan även bero på att individerna 

upplever att de får ett mervärde då företaget tillför något som de inte väntat sig, vilket 

ter sig vara en positiv aspekt hos konsumenterna. De påpekar även att en doftupplevelse 

av själva förpackningen hade uppfattats positivt, detta kan bero på att de tidigare haft 

positiva upplevelser gällande detta och således anser att det skulle uppfattas positivt 

ifall företaget införde detta. En doft i förpackningen kan te sig vara svår att genomföra 
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för företaget då människor uppfattar dofter olika samt på grund av allergier, införandet 

av en signaturdoft hade dock kunnat medföra en starkare association till företaget. 

 
5.5  Smaksinnet 

Hultén et. al. (2011) anser att smak i samband med marknadsföring i de flesta fall sker 

inom livsmedelsindustrin och restaurangbranschen. Andra företag kan därav anses ha 

svårt för att implementera smak i sin marknadsföring men kan se det som en 

konkurrensfördel gentemot andra företag som erbjuder ett liknande sortiment. Hultén et. 

al. (2011) anser även att ett företags identitet kan förstärkas hos konsumenterna om 

företaget implementerar smakupplevelser. Företaget Boozt arbetar inte aktivt med 

smakupplevelser och anser heller inte att det är av värde att implementera för företaget. 

Detta kan dock uppfattas bristfälligt då en del i att skapa upplevelser hos konsumenten 

kan gå förlorad. 

 

Enligt Hultén et. al. (2011) kan en aspekt som påverkar smakupplevelsen te sig utifrån 

hur företaget exemeplvis presenterar den och i vilken miljö den presenteras i. 

Konsumenterna uttrycker att det kan vara svårt för e-handelsföretag att implementera 

någon from av smakupplevelse. Konsumenterna påpekar att företaget hade kunnat 

skicka med smakprover vid leveransen, precis som med doftprover, men att detta är den 

enda aspekten som kan tänkas tillämpas inom den gastronomiska smakupplevelsen. 

Detta kan bero på att det kan vara svårigheter med att införa någon annan typ av smak 

hos företaget då det inte har någon direkt koppling till deras sortiment. Majoriteten av 

konsumenterna ställer sig positiva till att företaget exempelvis skickar med godis vid 

leveransen men påpekar att det även kan medföra en krock mellan produkt och den 

medskickade smaken. Detta kan bero på att konsumenten inte förknippar smaken med 

produkten och således inte med företaget. Hulten et al., (2011) tar även upp den 

estetiska smaken vilket innefattar estetik, personlig smak och känslor. Detta var även 

något som konsumenterna uttalade sig om och ansåg att företaget hade kunnat tilltala 

den estetiska smaken genom en mer tilltalande förpackning eller olika kampanjer med 

samarbeten och teman som skulle kunna tilltala konsumentens estetiska smak.  

 
5.5.1  Koppling mellan företag och konsument 

Konsumenterna är medvetna om svårigheterna som kommer med att implementera 

smakupplevelser på Internet men uttryckte förslag som företaget hade kunnat 
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implementera. Företaget Boozt använder sig inte av någon smakupplevelse i dagsläget 

och uttrycker att smak inte är någonting som företaget har lagt någon större vikt vid 

eller planerar att införa. Föregående kan bero på tidigare försök med att införa smak 

som inte givit någon respons, vilket kan vara på grund av att företaget inte fått samma 

gensvar av konsumenterna som när de exempelvis skickat med en tidning. 

Konsumenterna kan dock fortfarande ha uppfattat den medskickade smaken som positiv 

även om den inte medfört något positivt gensvar. Deltagarna i fokusgrupperna pratar om 

smakprover och att de hade uppskattat att få någonting extra utöver beställningen och 

uttrycker även att det är något som får dem att vilja återkomma. Det kan således tolkas 

att konsumenterna ser ett mervärde i det extra som medföljer vid leveransen vilket hade 

kunnat medföra en positiv inställning gentemot företaget. Föregående kan tolkas förhöja 

konsumenternas upplevelse samt förstärka relationen till företaget då konsumenterna 

uttrycker att en sådan aspekt kan få dem att vilja göra återbesök på hemsidan.  

 
5.6  Konsumentupplevelsen 

Företaget vill lägga stor vikt på konsumentupplevelsen och anser sig själva ständigt 

arbeta med förbättring och utveckling av upplevelsen. Det kan tänkas att företaget 

använder sig av Tv-reklam och utomhusreklam som främsta marknadsföringsmetod för 

att locka nya konsumenter, samt skapa association till varumärket. Enligt Ewerman 

(2015) går konsumentupplevelse även ut på skillnaderna mellan konsumentens 

förväntningar och själva upplevelsen, Zaltman (2003) styrker detta genom att påpeka att 

konsumenten förväntar sig att företag ska uppfylla de krav och förväntningar som kan 

finnas. Den intervjuade anser att företaget strävar efter att nå upp till det som har 

utlovats till konsumenterna och satsar därav mycket på en enkel och bekväm 

upplevelse. De säger även att de strävar efter att skapa så rättvisa bilder som möjligt 

gällande färg och ljus. Detta kan bero på att företaget vill undvika problem som kan 

uppstå utifall konsumenten inte upplever hemsidan som enkel och vill därmed behålla 

upplevelsen bekväm för att underlätta shoppingen för konsumenten samt ge en 

rättfärdig bild av produkterna. Utifrån vad som diskuterats i fokusgrupperna kan det 

konstateras att den konsument som handlat på Boozt var nöjd med köpet och påstod att 

företaget och produkten levt upp till förväntningarna. Detta kan bero på att 

konsumenten fick vad denne förväntade sig utifrån vad företaget visat upp på hemsidan, 

hade det däremot varit komplikationer med köpet hade konsumenten kanske inte ställt 

sig lika positivt till upplevelsen av företaget. 
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Enligt Hultén et. al. (2011) kan konsumtionen av varor och tjänster inneha ett lågt 

respektive högt värde för konsumenterna. Detta kan definieras utifrån det personliga 

värdet då det kan antas att konsumenter väljer att genomföra ett köp utifrån vad som 

tilltalar individen i fråga, och att konsumenten väljer produkter utefter vad som anses ge 

värde i form av emotionella och rationella aspekter. Utifrån vad konsumenterna 

diskuterat kan det tolkas att de rationella aspekter som styr konsumentens förnuft är 

behov, funktion, pris, kvalité och service. Detta medan de emotionella aspekterna kan 

tänkas vara när de blir inspirerade, kan relatera till en modell, får ett mer värde och kan 

känna samhörighet med företaget. Det kan tolkas att emotionella känslor exempelvis 

uppstår då konsumenter blir glada av en låt, inspireras av en bild, känner sig speciella 

vid en medskickad produkt eller erbjudande samt känner tillfredsställelse av ett 

genomfört köp.  

 
5.6.1  Koppling mellan företag och konsument 

Konsumenterna är över lag enade om hur en bra konsumentupplevelse ska vara. De tar 

upp aspekter som berör smidigheten, priset, retur, service, erbjudanden samt att 

produkten ska stämma överens med vad som visas upp av företaget. De menar på att 

processen på hemsidan gärna ska vara smidig och gå snabbt till, från det att 

konsumenten letar efter en produkt till det att denne får hem produkten.  

 

Enligt Ewerman (2015) handlar konsumentupplevelse om skillnaderna mellan 

konsumentens förväntningar och själva upplevelsen. Konsumenterna uttrycker att första 

intrycket kan vara direkt avgörande samt att det är av stor vikt vid att produkten ska 

stämma överens med de visuella och taktila förväntningarna som konsumenten har 

utifrån vad som exponeras på hemsidan. Företaget anser att de har en av de bästa 

hemsidorna vilket konsumenterna ställer sig frågande till då de inte finner specifika 

aspekter som lockar till köp på hemsidan. Detta kan bero på att konsumenterna 

förväntar sig mer av företaget, då de ter sig jämföra med andra hemsidor och således vill 

ha ut mer av upplevelsen. Den intervjuade säger även att de arbetar mycket med 

kampanjer och rabatter för att konsumenten ska lockas och tillfredsställas. När det 

kommer till hemsidan vill de erbjuda konsumenten en enkel och bekväm upplevelse 

vilket kan tolkas att konsumenterna ställer sig både positiva och negativa till. Det som 

kan uppfattas som positivt är att konsumenterna uppfattar företagets intention att skapa 
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en enkel upplevelse då det kan tolkas att de upplever hemsidan som enkel utifrån dess 

utformning och hjälpmedel. Det kan även tolkas att företagets erbjudanden och rabatter 

lockar konsumenterna till köp. Det som kan uppfattas som negativt var att 

konsumenterna inte tyckte att produkterna på hemsidan lockade till köp på grund av 

brist på utförliga produktbilder. De antyder även att de hade velat ha mer inspiration, 

modeller att relatera till och färg att associera företaget med. Detta kan bero på att 

konsumenterna saknar samhörighet med varumärket då de endast kunde relatera till 

logotypen. En avsaknad av samhörighet kan även tyda på att företaget inte 

implementerar någon tillfredsställelse till lukt- och smaksinnet, samt att signaturlåten 

inte förknippas med varumärket.  
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6  Resultat 
Utifrån vår studie går det att tyda på att sinnesmarknadsföring inte är en aktiv strategi 

som används inom e-handelsföretag för att skapa upplevelser. Enligt företaget Boozt är 

detta något som de inte väljer eller planerar att lägga någon större vikt vid då det ter sig 

vara svårt att implementera för företaget. Företaget arbetar däremot medvetet med 

sinnen som syn, känsel och hörsel, där de vill och kan tänkas arbeta med förbättringar 

som exempelvis införande av modeller på hemsidan och en förbättring av förpackning. 

De arbetar även aktivt med ljud genom sin signaturlåt samt både syn och hörsel genom 

Tv-reklamen. Företaget nekar dock till aktivt arbete kring lukt- och smaksinnet då detta 

inte anses vara aktuellt för företaget.  

 

Företaget strävar efter att nå upp till den upplevelse som har utlovats till konsumenten 

och väljer att lägga stor vikt vid att utforma en enkel och bekväm konsumentupplevelse. 

De strävar även efter att nå ett igenkännande hos konsumenterna av varumärket. 

Företaget försöker få ett starkt erkännande genom signaturlåten och skapa association 

via Tv-reklam. 

 
Företaget uttryckte att de sökte sig till en äldre målgrupp som innefattar individer i 35-

års åldern med familj, vilket även stämde överens med den bild som konsumenterna 

uttryckte att de uppfattade utifrån hemsidan och Tv-reklamen. Det kan tolkas att 

konsumenterna har uppfattat Boozt målgrupp rätt baserat på hur företaget marknadsför 

sig själva. Konsumenterna  uppfattar företaget Boozt över lag som smidigt och med ett 

flertal bra aspekter som underlättar processen för konsumenten. Konsumenterna 

uppfattade även hemsidan som enkel och stilren, dock upplevde de inte att hemsidan 

utmärkte sig från andra e-handelsföretag. Konsumenterna upplevde även en svårighet 

att skapa association till företaget då de varken kände igen signaturlåten eller reklamen. 

De uttryckte även en svårighet att känna samhörighet med varumärket då de inte hade 

några människor att relatera till. 

 

Utifrån fokusgrupperna kan det antas att konsumenterna inte uttrycker en direkt 

avsaknad av sinnena lukt och smak i marknadsföringen. Det kan således antas att 

upplevelser inom alla sinnena inte är något som de efterfrågar inom e-handelsföretag, 

det kan även antas att företaget väljer bort dessa sinnen på grund av kostnaderna. Det 
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kan även tolkas att företaget endast ser till priset och inte vad som hade kunnat gynna 

företaget i längden. Utifrån deltagarnas yttranden i fokusgrupperna kan det dock tolkas 

att ett tillämpande av lukt- och smaksinnet inom sinnesmarknadsföring hade kunnat 

resultera i ett mervärde och således förhöja konsumentens upplevelse samt inställning 

gentemot företaget. Det kan även antas utifrån fokusgrupperna att konsumenterna 

efterfrågar en mer ingående upplevelse av produkten. Detta för att konsumenterna vill 

uppleva produkterna i likhet till den fysiska miljön.  
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7  Slutsats 
Studien tyder på att e-handelsföretag främst tilltalar sinnen som syn och hörsel vilket de 

även arbetar medvetet och aktivt med. Det finns dock en avsaknad av aktiviteter för att 

skapa helhetsupplevelser inom e-handelsföretag som naturligt inte arbetar med det, de 

avsaknade aktiviteterna vänder sig främst till sinnena känsel, lukt och smak. E-

handelsföretag strävar efter att konsumenterna ska få en enkel och bekväm upplevelse 

samt att upplevelsen stämmer överens med konsumentens förväntningar. 

 

Studien tyder på att konsumenterna lägger högst värde vid sinnen som syn och känsel 

vid utvärdering och genomförande av ett köp. De resterande sinnena är inte av lika 

mycket värde, dock anses dem kunna medföra ett känslomässigt värde och resultera i 

starkare relation till företaget. Konsumenterna beskriver upplevelsen som en helhet som 

innefattar hela processen, från det första intrycket av hemsidan tills det att varan levt 

upp till förväntningarna. 

 
7.1  Rekommendationer 

Följande rekommendationer har utformats av författarna utifrån den insamlade datan 

och kan tillämpas av e-handelsföretag för att förhöja upplevelsen. Rekommendationerna 

kan ses som metoder som i framtiden kan vara effektiva för utvecklingen av 

konsumentupplevelse. 

 
7.1.1  Syn 

En rekommendation till e-handelsföretag är att införa modeller på produktbilderna 

eftersom konsumenten då kan inspireras samt relatera till modellens längd, 

kroppbyggnad och passform. En ytterligare rekommendation är att företagen även 

använder sig av filmklipp där konsumenten kan uppleva klädesplagget på ett mer 

ingående sätt. Ett alternativ till detta kan vara att införa 3D bilder som visar alla de olika 

vinklarna på en produkt samt materialet. E-handelsföretag rekommenderas även att 

införa en färg som är genomgående och underlättar associationen till företaget samt kan 

få dem att sticka ut ur mängden. 
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7.1.2  Känsel 

Då även känselsinnet kan vara svårt att tillfredställa inom e-handeln kan 

touchfunktioner införas genom exempelvis dataskärmar för att få in mer av den taktila 

beröringen då konsumenter vanligvis utvärderar produkter genom utifrån hur de känns. 

Det kan även rekommenderas att e-handelsföretag förbättrar sin förpackning genom att 

använda sig av ett genomgående tema utifrån sin hemsida. E-handelsföretag 

rekommenderas även att se över utformningen av förpackningen då konsumenterna 

anser att det är viktigt med rätt material, färg samt funktioner som handtag och 

klisterremsa för att underlätta för konsumenten. Förpackningen kan utvecklas genom att 

använda både låda och påse beroende på pris och vad som passar produkten. Den kan 

även utvecklas genom att skapa en finare känsla med silkespapper eller andra 

medskickade aspekter som kan påverka upplevelsen. Förbättring och utveckling av 

förpackningen kan bidra till ett mervärde hos konsumenterna samt ge en ökad chans för 

konsumentera att återkomma till hemsidan. 

 
7.1.3  Lukt 

Dofter är svåra att implementera inom e-handelsföretag eftersom sinnet är svårt att 

tillfredsställa över Internet samt att det finns lagar kring huruvida e-handelsföretag får 

lov att sälja dofter på sin hemsida eller ej. E-handelsföretag rekommenderas att använda 

sig av märken som konsumenten känner till eftersom det kan vara svårt att köpa en ny 

doft som inte är känd av konsumenten sedan tidigare. En rekommendation för hur de 

kan marknadsföra sina dofter är att skicka med doftprover i samband med produkten 

konsumenten beställer, alternativt av samma märke. Detta hade i sin tur kunat medföra 

att företag som inte använder sig av dofter i marknadsföringen hade kunnat 

tillfredsställa ännu ett sinne hos konsumenterna.  

 
7.1.4  Smak 

En rekommendation till e-handelsföretag som vill tillämpa en tillfredsställelse av 

smaksinnet är att alternativt skicka med inpackat godis eller annat ätbart vid leveransen. 

Det kan anses vara svårt att skapa en association till företaget däremot kan det medföra 

ett mervärde för konsumenten. En rekommendation gällande den estetiska smaken 

skulle kunna vara att införa samarbeten med kända profiler samt olika teman efter 

säsong. Följande kan få konsumenter att känna samhörighet med varumärket och tilltala 

deras estetiska smak. 
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7.1.5  Hörsel 

En rekommendation till e-handelsföretag inom hörselsinnet är att införa kända röster i 

sin marknadsföring, exempelvis vid nya kollektioner eller signaturmusik då det skapar 

igenkänning och samhörighet hos konsumenten. En ytterligare rekommendation är 

att  företaget riktar sin signaturlåt både till män och kvinnor för att underlätta 

association och samhörighet med företaget. E-handelsföretag rekommenderas även att 

erbjuda konsumenterna tillgång till låten på hemsidan, dock är det av stor vikt att den 

inte spelas upp per automatik då konsumenten själv ter sig vilja bestämma.  

 
7.1.6  Vidare forskning 

Då studien avgränsats till ett e-handelsföretag rekommenderas vidare forskning av fler 

e-handelsföretag både inom kvalitativ och kvantitativ forskning för att få ett mer 

generaliserbart resultat. En kvantitativ forskningsmetod inom ämnet 

rekommenderas  innefatta experiment inom företaget för att få ett mer ingående resultat. 

Detta kan exempelvis göras genom att tillämpa smak- och doftprover vid leveransen 

under en viss period och undersöka hur konsumenterna bemöter d 
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I 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide Fokusgrupp 

 

Inledande frågor  

 

-‐‑   Har ni handlat något på boozt.com? 

 

-‐‑   Hur upplever ni Boozt? (Fördelar/nackdelar?) 

 

-‐‑   Vad lockar er till att handla på Boozt? 

 

-‐‑   Vad kan påverka ditt köp positivt resp. negativt? 

 

Syn 

-‐‑   Vad tycker ni om designen på Boozt.com? (färg, ljus, layout och grafik) 

-‐‑   Bra / dåligt? Förbättringar som kan göras med det visuella? 

-‐‑   Hur stor betydelse har designen? 

-‐‑   Synpunkter på förpackningen? Bra / dåligt / förbättringar? 

-‐‑   Hur upplever ni produkterna på hemsidan? Bra / dåligt / förbättringar? 

-‐‑   (Lever produkterna upp till förväntningarna utifrån hemsidan?) 

-‐‑   Har ni sett Boozts reklam på tv? (spela upp?) 

-‐‑   Hur upplever ni reklamen? 

 

Hörsel 

-‐‑   Hur upplever ni Boozts reklamlåt? 

-‐‑   Lägger ni den på minnet, och passar den ihop med varumärket? 

-‐‑   Om inte, hur kan företaget göra för att förbättra detta? 

-‐‑   Om ja, varför passar den ihop med varumärket?  

 

Lukt 

-‐‑   För närvarande erbjuder inte Boozt några doftprodukter, men om företaget 

skulle införa doftprodukter vad skulle NI kunna tänka er köpa isåfall? 

-‐‑   Positivt / negativt om de införde detta? 

 



  
 

II 

Känsel 

-‐‑   Hur uppfattar ni förpackningen? 

-‐‑   Bra / dåligt / förbättringar med förpackningen? 

-‐‑   (lever produkten upp till förväntningarna vid leverans? Utifrån material, textur 

och kvalité) 

-‐‑   om förväntningarna inte stämmer, vad gör ni då? Förbättringar? 

 

Smak 

-‐‑   För närvarande erbjuder Boozt inte någon smakupplevelse, men hur tror ni att de 

hade kunnat erbjuda det? 

-‐‑   Vad hade tilltalat er? 

 

Avslutning 

- Kan ni sammanfatta vad ni tycker en bra konsumentupplevelse är? 

 
 
  



  
 

III 

Bilaga 2 
Intervjuguide Intervju 
 
Bakgrundsfakta om respondenten: 

Namn:  

Kön:  

Ålder:  

Position inom företaget:  

Antal år i företaget:  

 

Frågor 

-   Vilka metoder använder ni er av för att marknadsföra er själva till konsumenter?  

 

-   Hur arbetar ni med er hemsida för att tilltala konsumenten? 

 

-   Hur arbetar ni med designen på hemsidan (färg, ljus, layout och grafik) för att 

tilltala konsumenten? 

 

-   Hur arbetar ni med produkterna på hemsidan? (framhäva, tilltala) 

 

-   Hur arbetar ni med reklamen? Vad vill ni förmedla? (helheten) 

 

-   Hur vill ni att konsumenterna ska uppleva reklamen? 

 

-   Vad vill ni förmedla med låten? 

 

-   Arbetar ni med att tilltala konsumenters hörsel utöver reklamen? 

 

-   Arbetar ni med att tilltala konsumenter genom doftsinnet? 

 

-   Arbetar ni med att tilltala konsumenter genom smaksinnet? 

 

-   Har ni någon tanke bakom er förpackning? 

 



  
 

IV 

-   Anser ni att varan lever upp till förväntningarna hos konsumenterna? (Utifrån 

hemsidan. Genom kvalité, material, textur) 

 

-   Hur skulle ni kunna arbeta för att förhöja upplevelsen för konsumenten genom 

känseln? 

 

-   Hur gör ni för att konsumenten ska välja er över andra e-handelsföretag? 

 

-   Tror ni att det hade gynnat er (Boozt) att arbeta med alla sinnena för att förhöja 

konsumentens upplevelse? 

 

-   Vad är det viktigaste i kontakten med konsumenten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga 3 
Följande bild, hemsida och reklamfilm visades upp under fokusgrupperna för att skapa 

diskussion kring konsumenternas upplvelse av företaget Boozt.com. 

 

Bild på förpackning: 

 
 

Länk till hemsida: 

http://www.boozt.com/se/sv 

 

Länk till reklamfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqpmWUxJ4ms 

 
 


