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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit både spännande och givande. Vi har fattat tycke för 

sinnesmarknadsföring som ämne och hoppas kunna fortsätta utveckla vår kunskap i ämnet 

ytterligare i framtiden. Vi vill tacka alla informanter för deras tid och engagemang. Vi vill även 

tacka vår handledare Bertil Hultén, som genom sin kunskap och uppmuntran bidragit starkt till 

denna uppsats. Slutligen vill vi tacka varandra för ett trevligt samarbete. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel:   Hur känns det? – det taktila sinnets betydelse inom 

marknadsföring. 

 

Ämne: Företagsekonomi C – Marknadsföring 

 

Författare: Jeanette Andersson, Anna Denker och Maja Lundqvist 

 

Handledare: Bertil Hultén 

 

Problemformulering:  Hur använder sig möbelföretag av känselsinnet i sin 

marknadsföring? 

 

Syfte:  Vår avsikt var att undersöka om – och i så fall hur - företagen i 

denna bransch använder sig av det taktila sinnet i varuhus, 

produkter och kataloger. 

 

Metod:  Vi har använt oss av en abduktiv ansats av ett kvalitativ 

tillvägagångssätt. Vi gjorde djupintervjuer med tre 

möbelföretagsrepresentanter.  

 

Referensram:  Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen, men vi tror 

att det är något som är här för att stanna. Idén med 

sinnesmarknadsföring är att företag, genom att rikta sig till 

kundens alla fem sinnen, skapa en sinnesupplevelse för 

kunden. Känselsinnet är ett av de sinnen som företagen ska 

använda sig av för att skapa denna helhetsupplevelse. I våra 

referensramar har vi även tagit fasta på teorier kring 

servicelandskap, produkt och katalog (direktreklam). 

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att företagen tycker att 

känselsinnet är ett viktigt medel för att nå kunderna. Trots att 

de intervjuade företagen uttrycker känselsinnets stora betydelse 

för marknadsföringen har de inte utvecklat någon specifik 

strategi för att använda sig av detta. Vår slutsats är därför att 

sinnesmarknadsföring, i synnerhet känselsinnet, måste 

utvecklas inom marknadsföringsteorin. Endast när ett tydligt 

ramverk skapats kan sinnesmarknadsföringsteorier 

implementeras i praktiken. 

 

Nyckelord:  Marknadsföring, sinnesmarknadsföring, känselsinnet, taktil, 

servicelandskap, produkt, katalog 
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Abstract 

Title:  How does it feel? – the significance of the tactile sence in 

marketing. 

 

Subject: Business Economics C - Marketing 

 

Authors: Jeanette Andersson, Anna Denker and Maja Lundqvist 

 

Tutor: Bertil Hultén 

 

Presentation of the question:  How do furniture stores and companies use the tactile sense in 

marketing? 

 

Purpose:  Our purpose was to investigate if – and in that case how – the 

companies within this business use the tactile sense in 

warehouses, products and catalouges. 

  

Method: We used an abductive method in a qualitative mode of 

procedure. This was mainly done by in-depth interviews with 

three representatives of the chosen companies within the 

furniture business. 

 

Frame of reference: Sense-marketing is a rather new phenomenon, but it is 

something, we believe, that is here to stay. Sense-marketing is 

all about involving all of the human senses and engaging the 

customer. Regarding the tactile sense in marketing the idea is 

that customers should be able to touch and try the product. 

 The tactile sense is one of the human senses that companies 

should use to create an extensive and total experience. In our 

frame of references we also used theories regarding 

servicescape, product and catalogue (direct marketing). 

 

Conclusion: The result of this report shows that these companies do believe 

that the tactile sense is of great importance in reaching the 

customers in a more effective way. Despite this fact none of 

the three companies had yet developed a specific strategy 

within their marketing. Our conclusion is therefore that the 

theories regarding sense-marketing, in particular the tactile 

sense, needs to progress and evolve. Only when there is a clear 

and basic framework can the theories be implemented in 

practise by marketers.  

 

Keywords: Marketing, sensemarketing, tactile sense, tactile, servicescape, 

product, catalogue 
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1. Introduktion 

Vi ska i detta kapitel ge en kortfattad introduktion till det ämnesområde som denna uppsats ska 

behandla. Vi ska försöka ge övergripande bakgrund och diskutera problemet vilket kommer att leda 

fram till syftet med undersökningen. Även en kort redogörelse för problemets betydelse och 

avgränsningar kommer att ges. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 Inledning  

Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföringen och det finns inte särskilt 

mycket forskning inom ämnet, åtminstone inte än så länge. Som namnet antyder handlar det om att 

på ett medvetet sätt använda sig av de mänskliga sinnena i marknadsföringen av varor och tjänster. 

Företag som använder sig av sinnesmarknadsföring utnyttjar kundens alla sinnen för att skapa en 

unik sinnesupplevelse. Detta är extra viktigt då det verkar som vi är på väg in i en ny era där 

massproduktion och masskonsumtion inte längre är det optimala.  

Under de senaste åren har marknadsföringen genomgått stora förändringar. Författarna Hultén m.fl. 

menar i sin bok Sinnesmarknadsföring - att nå kundens hjärta och hjärna att de klassiska 

massmarknaderna i allt större utsträckning håller på att ersättas av marknader med ett oändligt antal 

segment där individualiserade produkter ersätter massproducerade produkter (Hultén, 2007). Denna 

förändring av marknaden och konsumenternas nya krav och preferenser innebär även att 

marknadsföringen tvingas anpassa sig. Författarna går så långt som att säga att detta skulle kunna 

kallas ett paradigmskifte inom marknadsföringsteori. Företagen måste anpassa sin marknadsföring 

till detta nya paradigm för att inte gå under i konkurrensen. 

 Författarna menar vidare att sinnesmarknadsföring kommer bli det nya synsättet inom 

marknadsföringen. Författarna menar vidare att det centrala målet med sinnesmarknadsföring för 

företagen bör vara att bygga upp ett varumärke genom att använda sig av upplevelseorienterad 

marknadsföring, istället för transaktions - eller relationsmarknadsföring. För att lyckas med detta 

bör de aktivt använda sig av enskilda sinnesstrategier för att tilltala kundens alla fem sinnen, och 

därigenom skapa en sinnesupplevelse av varumärket. 

Sinnesmarknadsföring kan kortfattat beskrivas som att företagen utnyttjar alla människans fem 

sinnen i marknadsföringen av sina produkter för att skapa ett mervärde för kunden. Hultén m.fl. 

(2007) beskriver sinnesmarknadsföring på följande sätt; 

“Sinnesmarknadsföring som idé handlar om hur företag å ena sidan 

genom olika sinnesstrategier kan bygga upp och etablera en image, 

som anknyter till kundernas identitet, livsstil och personlighet. Å 

andra sidan hur ett företag kan bemöta kunderna på ett intimare och 

personligare sätt på ett djupare plan än vad mass- och 

mikromarknadsföringen traditionellt har lyckats med.”(Hultén m.fl., 

2007, sid. 7) 

Känselsinnet är ett av de fem mänskliga sinnena - och det sinnet som det idag har forskats minst om 

inom marknadsföringsteorin. Känselsinnets betydelse i marknadsföringen är dock inte något helt 
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nytt. Redan Kotler (2002) tar upp aspekter som paketering och vikten av hur en produkt känns. Det 

har däremot hittills endast funnits en mycket begränsad teori som kartlagt sinnenas och i synnerhet 

känselsinnets betydelse i marknadsföringen. 

1.2 Problemdiskussion 

Känselsinnet skulle kunna ses som människans barriär mot omvärlden. Det har därför genom alla 

tider funnits ett behov att använda känseln för att uppfatta och förstå saker i sin omgivning. I många 

situationer är känselsinnet är en viktig del av köpbeslutet eller konsumtionen (eller båda två). Det 

kan handla om bröd i livsmedelsbutiken där konsumenten undersöker hur färskt brödet är innan han 

eller hon bestämmer sig för att köpa det. Det kan också röra sig om en fysisk produkt - som en CD-

skiva - där konsumenten utöver att lyssna på skivan också vill kunna känna på förpackningen och 

bläddra igenom konvolutet. Hur produkten känns påverkar egentligen inte produktens funktionella 

värde, men bidrar till den helhetsupplevelse som konsumtionen av CD-skivan innebär. I det här 

fallet samspelar således olika sinnen; hörsel, syn och känsel och bildar tillsammans en 

sinnesupplevelse för konsumenten.  

Ett annat exempel som belyser känselsinnets betydelse för konsumenten är ett stort möbelföretags 

reklamkampanj, där företaget fokuserar på känselsinnet genom att ge kunden möjlighet att byta sin 

säng upp till tre månader efter att de har köpt den. De menar nämligen att sängen som kanske känns 

perfekt i varuhuset kanske inte alls känns likadant när den ska användas dagligen i verkligheten. 

Därför ska kunden ha möjlighet att byta sängen även efter att de har sovit i den. Reklamkampanjen 

lyder: “nu har du råd att köpa en riktigt obekväm säng”. 

Inom elektronikområdet; såsom datorer, telefoner och TV-spel, försöker man utveckla produkter 

där människans känselsinne kommer till användning och utnyttjas på ett sätt som förhöjer 

upplevelsen för konsumenten. Exempelvis har Apple nyligen lanserat iPhone med touchscreen, och 

TV-spelet Wii har en konsol som rörs tredimensionellt när spelaren vill styra spelet. Det finns även 

något som kallas haptiska gränssnitt för datorer, som innebär att användaren inte bara kan röra 

pekdonet tredimensionellt- det skapar samtidigt ett motstånd som gör att det känns som om man 

lyfter saker i den artificiella världen på riktigt. Dessa exempel tyder på att känselsinnet gör sig 

påmint i större och större utsträckning. 

Till skillnad från ovanstående exempel har det inom vissa marknader gjorts försök att frångå den 

fysiska kontakten med produkten. Ett exempel är böcker - det finns numera så kallade e-böcker som 

kan laddas ner och läsas på datorn. E-böckerna har dock än så länge inte utgjort något hot mot de 

traditionella böckerna, vilket kan bero på att läsaren kanske vill känna boken i sin hand. Mycket av 

interaktionen med känselsinnet försvinner generellt inom e-handeln, i och med att det inte finns 

någon möjlighet att ta och känna på saker genom en datorskärm.  

Företag i olika branscher börjar på ett medvetet sätt att använda sig av känselsinnet i sin 

produktutveckling för att nå sina konsumenter. Mer och mer börjar forskare, marknadsförare och 

företagare inse att det är de mänskliga sinnena som bör stå i fokus vad gäller produkter och 

marknadsföring. Än så länge finns det inte speciellt mycket teori eller undersökningar vad gäller 

sinnesmarknadsföring i allmänhet och känselsinnet i synnerhet. Därför har vi valt att koncentrera 

vår uppsats kring känseln. Vår förhoppning är att vi med denna uppsats kan bidra till en första 

ansats för vidare forskning i ämnet. Området är intressant och absolut på frammarsch. 
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1.3 Problemets betydelse 

Eftersom dagens samhälle utgörs av ett stort antal företag som producerar och säljer liknande varor 

är konkurrensen stor och företag måste hela tiden hitta nya sätt att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Idag vet vi att konsumenterna inte uteslutande söker efter funktionalitet när de köper 

en vara eller en tjänst utan de är snarare ute efter ett mervärde, eller en helhetsupplevelse. Det gäller 

för företagen att hitta sätt att skapa dessa värden för kunden. I och med detta har det talats mer och 

mer om sinnesmarknadsföring som det nya sättet att differentiera sig från konkurrenterna. Det är 

redan idag ganska naturligt att arbeta med syn och hörsel, men vi anser att företagen även bör 

inkludera de övriga mänskliga sinnena i sin marknadsföring för att ge konsumenterna en 

helhetsupplevelse. Vi tror att detta kommer att bli ett konkurrensmedel att räkna med i framtiden 

och i synnerhet inom branscher där produkterna isig påverkar känselsinnet i större utsträckning till 

exempel klädindustrin. Och det som vi valt att fokusera på i denna uppsats; möbler och 

heminredning. 

 

1.4 Forskningsfråga  

Den specifika fråga vi söker svar på i och med denna undersökning är; 

Hur använder sig möbelföretag av känselsinnet i sin marknadsföring? 

1.5 Syfte 

Som vi redan nämnt finns det inte särskilt mycket skrivet om känselns betydelse för 

marknadsföringen, men att känselsinnet spelar en stor roll för konsumtionen är dock tydligt. Det är 

bara att studera kunder i vilken butik om helst för att inse detta - de plockar upp varor, vrider, 

vänder, väger och känner på dem för att avgöra om varan är värd att köpa. Frågan är då bara hur 

viktigt detta egentligen är? 

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka om, hur och varför några utvalda möbelföretag som 

finns representerade i Kalmar arbetar (eller inte arbetar) med känselsinnet i sin marknadsföring och 

hur de uppfattar dess betydelse. Vårt syfte är primärt beskrivande och analytiskt till sin karaktär. 

Eftersom vi vet att alla sinnena är viktiga i marknadsföringen, hoppas vi att efter vår studie också 

kunna bidra med exempel på hur företagen borde (i de fall de inte redan gör det) kunna utveckla sin 

marknadsföring genom att mer medvetet jobba mer med känselsinnet.  

1.6 Ämnesavgränsningar  

 Av de fem mänskliga sinnena har vi valt att titta närmare på känselsinnet. Vi tycker att det är ett av 

de mest intressanta sinnena inom marknadsföringen eftersom det skrivits minst om det och dess 

betydelse är därmed relativt outforskad. Ett problem med att skilja ut känseln ur 

sinnesmarknadsföringen är att det blir mycket svårt att åtminstone till viss del inte komma in på de 

andra sinnena. Sinnesmarknadsföringen handlar som sagt om att skapa en helhetsupplevelse genom 

att använda alla fem sinnen och därför blir en sidoeffekt av vår undersökning att vi undersöker 

själva grunden, det vill säga om företagen arbetar med sinnesmarknadsföring över huvudtaget. 
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Vi har för avsikt att försöka kartlägga i vilken utsträckning tre ledande möbelföretag arbetar med 

känselsinnet i sin marknadsföring. Anledningen att vi valt just denna bransch är att vi upplever att 

känselsinnet har extra stor betydelse här. Dessutom finns många stora aktörer inom möbelindustrin 

representerade i Kalmar, vilket också gör det praktiskt möjligt för oss att besöka dem och ta del av 

deras verksamhet, något som vi tror är viktigt för att uppfylla syftet med uppsatsen.  

Naturligtvis är både konsumenternas och företagens perspektiv på sinnesmarknadsföring väldigt 

intressanta, men vi har valt att i denna uppsats endast undersöka företagens perspektiv eftersom 

undersökningen i annat fall blivit för omfattande. 
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2. Metod 

Följande avsnitt beskriver våra valda metoder för att genomföra undersökningen. Metodkapitlet 

behandlar intervjumetod, diskussion om induktion, deduktion, reliabilitet och validitet. Kapitlet 

avslutas med metodkritik. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.1 Forskningsstrategi 

Det finns olika strategier som kan tillämpas vid undersökningar. I detta avsnitt ska vi kortfattat 

diskutera induktion, deduktion och abduktion.  

Induktion är ett förhållningssätt där forskaren utgår från empiri för att skapa ny teori. Det innebär 

att man utan förväntningar iakttar och studerar verkligheten och sedan systematiserar och tolkar den 

data som samlats in. Deduktion är en strategi som går från teori till empiri. Alltså studerar forskaren 

först den teori som redan finns och undersöker sedan hur verkligheten ser ut (Jacobsen, 2002). Det 

finns fördelar och nackdelar med båda dessa ansatser. Till exempel kan den induktiva forskningen 

kritiseras för att vara osäker, då resultaten saknar teoretiska belägg. Den deduktiva ansatsen innebär 

å andra sidan att forskningen blir mer eller mindre begränsad och leder sällan till några nya 

upptäckter. Alvesson och Sköldberg (1992) menar därför att den abduktiva ansatsen erbjuder en 

större flexibilitet eftersom den under forskningens gång växlar mellan de två ansatserna. 

 

Vi har valt att använda oss av den abduktiva ansatsen, eftersom vi som Alvesson och Sköldberg 

anser att både induktionen och deduktionen verkar begränsande på undersökningen.  

2.2 Undersökningsdesign 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsdesign för att söka svar på forskningsfrågan. 

Beroende på vad som ska undersökas är olika metoder mer eller mindre lämpade. För vår 

undersökning ansåg vi att den kvalitativa metoden är mer lämpad i och med utformningen av 

problemet. Holliday (2002) menar att kvalitativ forsning ger en mer djup undersökning än 

kvantitativ, vilken i stället ger en större bredd. Jacobsen (2002) kallar kvalitativa metoder eller 

intervjuer för intensiva, vilket innebär att de går på djupet med bara ett fåtal enheter (individer). I 

och med att vi har valt att inrikta oss på företag i frågan istället för att se det ur ett kundperspektiv är 

det lämpligt med djupare intervjuer för att få en bättre bild och förståelse. Kvantitativ metod buntar 

samman och generaliserar empiri och data, i den kvalitativa metoden å andra sidan får ingen 

generalisering ske utan där ska empiri studeras och redovisas utan bearbetning. (Holliday, 2002) 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ undersökning är speciellt relevant när det inte finns nämnvärt 

med tidigare undersökningar och forskning. Detta är fallet med vår undersökning, vilket ytterligare 

motiverar varför vi valt denna metod. Ghauri och Grønhaug (2005) skriver att i kvalitativa 

undersökningar samlas empirin ofta in samtidigt som analysen av insamlat data sker, vilket oftast 

leder till nya frågor vilket i sin tur leder till ytterligare data insamling. 
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2.3 Urval  

Merriam (1994) säger att det främst finns två typer av urval; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Vid ett sannolikhetsurval är det möjligt att specificera sannolikheten att en 

enskild individ kommer med i urvalet. Icke-sannolikhetsurval är den metod som oftast används vid 

kvalitativa undersökningar, skriver Merriam, och betyder alltså att forskaren aktivt väljer 

intervjupersoner. 

Många stora aktörer inom möbelbranschen finns representerade i Kalmar. Då vi fastställt syftet med 

vår undersökning och avgränsat ämnet kontaktade vi fem aktörer inom branschen, av vilka tre 

svarade ja. Vi utförde alltså det som i litteraturen kallas för att målinriktat urval (Merriam, 1994). 

Dock tackade två företag nej med anledning av tidsbrist.  

Personerna vi intervjuade arbetade alla i varuhus, något som vi tyckte var viktigt eftersom vi ville 

undersöka hur dessa företag undersökte sig av känselsinnet i praktiken och inte i teorin. 

2.4 Intervjumetod 
Jakobsen (2002) beskriver den öppna individuella intervjun som en dialog mellan undersökaren 

(forskaren) och uppgiftslämnaren (informanten). Denna dialog förs i ett avslappnat tillstånd, i 

princip som ett vanligt samtal. Dessa dialoger är mest lämpade när det är relativt få individer som 

undersöks och när undersökaren är intresserad av vad just den enskilda individen har att säga. Oftast 

görs öppna individuella intervjuer ansikte mot ansikte men kan även ske via telefon. Jacobsen 

menar att det oftast är lättare för människor att öppna sig och prata om känsliga ämnen om intervjun 

är ansikte mot ansikte. Detta förklarar han genom att det är lättare att få personlig kontakt när två 

människor fysiskt sitter mittemot varandra. Det är svårare att skapa en förtrolig stämning över till 

exempel telefon. En annan nackdel med telefonintervjuer är att forskaren inte har möjlighet att 

studera hur informanten beter sig under intervjun. 

 

Våra intervjuer genomfördes genom ett möte med respektive informant, med undantag för en 

kompletterande intervju som genomfördes via e-mail. De personliga intervjuerna tog plats på 

informanternas respektive företag, i en miljö som de kände sig bekväma i. Genom att befinna sig i 

en miljö där informanten känner sig hemma underlättas själva intervjun i och med att informanten 

känner sig säkrare och mer bekväm och på så sätt har lättare för att svara på frågor som i annat fall 

kan kännas svåra och känsliga. Faktumet att informanten känner sig bekväm och känner att han 

eller hon kan dela med sig av sina erfarenheter och den kunskap de besitter är av oerhörd vikt för 

undersökaren.  

 

Vi valde att genomföra våra intervjuer i det som Bryman och Bell (2005) beskriver som 

semistrukturerad form. Det innebär att forskaren har en lista över vissa teman som han/hon vill 

undersöka. Denna lista kallas även intervjumanual. Informanten i den semistrukturerade intervjun 

tillåts stor frihet att utveckla sina svar och associera fritt, något som vi ville eftersträva. Forskaren 

kan även ställa frågor som inte finns med i manualen och behöver inte hålla sig till den ordningen 

som frågorna står i. Metoden erbjuder således en stor flexibilitet i båda frågor och svar. Bryman och 

Bell framhåller vikten av att vara flexibel på detta sätt, för att undvika att intervjun övergår till 
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strukturerad form. Om intervjuaren inte är lyhörd för intressanta sidospår kan viktiga och 

intressanta teman missas. 

2.4.1 Intervjumanual  

Bryman och Bell (2005) säger att forskaren vid utformningen av en intervjumanual bör fråga sig 

själv vad han eller hon måste veta för att kunna besvara de olika frågeställningarna. En 

intervjumanual behöver inte bestå av specifika frågor, utan kan även utformas som en lista med 

minnesanteckningar och generella teman som forskaren vill undersöka. Dessa teman bildar 

grundpelare som forskaren sedan bygger själva intervjun kring, men det finns även utrymme för 

frågor som inte är i anknytning till det som finns på listan. Bryman och Bell nämner även exempel 

på olika slags frågor som kan användas vid kvalitativa intervjuer. Enligt deras guide till hur man 

utformar en intervjumanual har vi inlett varje intervju med allmänna frågor, för att sedan mer och 

mer gå in på de specifika teman vi valt att undersöka. 

Vi började varje samtal med att fråga respondenten om företagsstrukturen på det företag där han 

eller hon arbetade. Anledningen att inleda på detta sätt med frågor av allmän och lättsam karaktär 

var att informanten skulle slappna av och känna sig bekväm. Utifrån detta sedan vara mer 

avslappnade och benägna att svara fritt på våra frågor. Efter de inledande frågorna leddes samtalet 

in på informantens egna arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vi ansåg att detta var relevant dels 

eftersom vi ville veta hur stor roll de spelade i beslutsfattandet kring marknadsföringen och dels för 

att göra informanten mer avslappnade i den inledande fasen av intervjun. Vi försökte i enlighet med 

Jacobsens (2002) beskrivning av den öppna intervjun att hålla intervjuerna så lika vanliga samtal 

som möjligt, med ledning av intervjuguiden. 

Bryman och Bell (2005) förespråkar att intervjun avslutas med en så kallad uppsamlingsfråga. Detta 

ger informanten en möjlighet att med egna ord och tankar uttrycka sina personliga åsikter och ge en 

sammanfattande bild av ämnet. Vid det här laget är relationen mellan informanten och forskaren 

förhoppningsvis så pass avslappnad att informanten känner sig bekväm med att uttala sig mer fritt 

än vad de kanske skulle i början av intervjun. 

2.5 Arbetsprocessen 

Vår arbetsprocess utgick från Bryman och Bells (2005) 

modell för kvalitativa intervjuer (fig. 1). För att kunna 

fastställa ett syfte och generella frågeställningar började vi 

med att läsa in oss på ämnet, i den utsträckning detta var 

möjligt. Vi bestämde oss för att undersöka möbelföretag 

eftersom vi ansåg att detta skulle vara en intressant bransch 

och eftersom många stora aktörer finns representerade i 

Kalmar, vilket gör personliga intervjuer praktiskt möjliga.  

Nästa steg i processen var intervjuerna. Vi började med att 

åka runt till fem olika möbel/inredningsaffärer för att se om 

de hade tid för en intervju. Två av dem tackade nej på 

grund av tidsbrist. Efter att ha fastställt tider för 
Fig. 2.5.1 En översiktlig bild av de 

huvudsakliga stegen i en kvalitativ forskning 

(Bryman och Bell, 2005, sid 300) 
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intervjuerna med de resterande tre formulerades en intervjumanual enligt beskrivningen i 

föregående stycke. I samband med intervjutillfällena gjorde vi även rundvandring, en så kallad 

observation, i lokalen, för att se och framförallt själva känna på produkterna, materialet, texturen 

och så vidare. Detta för att få ytterligare information och för att få en mer personlig känsla dels av 

vad vi fått fram av intervjun och dels av själva butiken i sig.  

Efter att arbetet med intervjuerna inletts blev vi medvetna om nya aspekter och infallsvinklar och 

teoriinsamling och anpassning av syftet fortsatte därför under hela arbetets gång. Vi lärde oss av de 

första intervjuerna att butikscheferna i stort sett inte alls var insatta i sinnesmarknadsföring och att 

de blandade ihop känsel med känsla många gånger. Därför var vi tvungna att bli tydligare med att 

förklara vad uppsatsen handlade om och gjorde att svaren från de senare informanterna blev mer 

relevanta och användbara för vår undersökning.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet till text. Bryman och Bell (2005) skriver att 

intervjuer bör spelas in och transkriberas för att underlätta för forskaren. Det är en omöjlig uppgift 

att kunna komma ihåg en intervju i sin helhet och därför är det nödvändigt att kunna gå tillbaka till 

den genom inspelning. En annan anledning att dokumentera intervjuer är att resultaten inte ska 

kunna ifrågasättas av läsaren, samt att intervjuerna kan användas igen av andra forskare. Bryman 

och Bell tar även upp att det finns en risk att inspelning av intervjuer kan göra personerna som 

intervjuas nervösa och osäkra. Detta var således inget vi upplevde under våra personliga intervjuer. 

Transkribering är mycket tidskrävande, men bör ändå göras i och med att detta underlättar 

möjligheten för undersökaren att enkelt kunna återkomma till det data som insamlats likaväl som 

det underlättar processen på längre sikt. Vi upplevde att transkriberingarna underlättade 

tolkningsarbetet mycket, eftersom det var möjligt att göra djupa analyser av det transkriberade 

materialet. 

Vid tolkning av empirin försökte vi sammankoppla den information vi fått från informanterna med 

den befintliga teorin, för att sedan dra egna slutsatser. Eftersom informanterna inte var insatta i 

ämnet sinnesmarknadsföring blev tolkningsarbetet ett sätt att förstå de omedvetna sätt de arbetade 

med känselsinnet. Vi försökte även ge konkreta exempel på hur vi tyckte att de borde utveckla sitt 

arbete med känselsinnet. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Jacobsen (2002) och Bäck och Halvarson (1992) förklarar validitet som att forskaren mäter det han 

avsett att mäta. En hög reliabilitet innebär att undersökningen (och dess resultat) kan upprepas 

(Merriam, 1994). Eftersom vår studie är av det kvalitativa slaget kan ingenting mätas och inga 

generaliseringar av resultaten kan göras. Därför blir begreppen validitet och reliabilitet 

oanvändbara. 

Bryman och Bell (2005) ger exempel på alternativa begrepp, anpassade för den kvalitativa studien. 

De tar till exempel upp trovärdighet, som i sin tur kan delas upp i tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Tillförlitlighet och överförbarhet kan sägas vara 

den kvalitativa motsvarigheten till intern och extern validitet. Pålitlighet motsvarar reliabilitet och 

möjlighet att styrka och bekräfta är detsamma som objektivitet. En av anledningarna att begreppen 
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behöver skiljas åt beroende på om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. I kvalitativ forskning 

går det inte att komma fram till en enda absolut social sanning (Bryman och Bell 2005). Enligt de 

forskare som förespråkar dessa alternativa begrepp kan verkligheten beskrivas på många olika sätt, 

alla sanna, och begrepp som realism existerar inte. 

Avsikten med vår undersökning är inte att på något sätt försöka mäta resultatet utan att försöka få 

fram en bild av hur sinnesmarknadsföring används idag och hur den kan komma att se ut i 

framtiden. Detta görs genom att ha en klar bild av vad det är vi verkligen vill komma fram till och 

undersöka. En annan viktig sak är att under hela processen ha i åtanke att man verkligen undersöker 

det man tänkt undersöka och inte tappar fokus. Undersökaren ska hålla sig till sanningen och det 

som är riktigt. 

2.7 Metodkritik 

En av anledningarna att vi valde just sinnesmarknadsföring som ämne för denna uppsats var att vi 

fann det intressant att området är så pass nytt och outforskat.  Detta ledde dock till vissa hinder, till 

exempel att den tidigare teorin var så pass begränsad. Vi försökte lösa detta genom att vara så 

kreativa som möjligt och söka alternativa infallsvinklar. Bland annat försökte vi söka teorier och 

artiklar som behandlade närliggande områden. Vi försökte också söka intervjuer med insatta i 

besläktade ämnet, som vi ansåg kunde vara relevanta.  

Vi märkte vid intervjuerna att informanterna ibland hade svårt att förstå vårt ämne och syfte och vad 

undersökningen egentligen handlade om. De tenderade att komma in på området “känsla” istället 

för “känsel” upprepade gånger och för att försöka styra dem tillbaka till vårt ämnesområde blev 

våra frågor ibland ledande. Repstad (1988) nämner att detta kan vara ett problem för forskare vid 

personliga intervjuer. Forskaren måste därför fråga sig själv om informanten på egen hand kommit 

in på ett ämne, eller om han eller hon letts in på det. Vi är medvetna om att vi ibland kan ha ställt 

mer eller mindre ledande frågor. Dock anser vi att detta var nödvändigt eftersom 

undersökningsområdet är relativt nytt och kunskaperna i praktiken därför är små. 

Bryman och Bell (2005) tar upp flera exempel på svagheter med den kvalitativa forskningen. Till 

exempel anses kvalitativa undersökningar vara subjektiva, svåra att upprepa och generalisera. Även 

om vi är medvetna om dessa problem anser vi att den djupa informationen vi får genom en 

kvalitativ undersökning är att föredra framför den generella kvalitativa forskningen.  
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3. Teori 
I detta kapitel ska vi presentera en sammanfattande bild av teorier som berör marknadsföringens 

förändrade roll och framväxten av sinnesmarknadsföring. Det första avsnittet ska ge läsaren en 

bild av hur marknadsföringen utvecklats och förändrats under de senaste åren och utgör därmed 

grunden för utgångspunkterna för hela denna uppsats. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

3.1 Ett värderingsskifte 

Under de senaste två till tre decennierna har många hävdat att det pågår ett kulturellt 

värderingsskifte i västvärden. Detta värderingsskifte innebär att tidigare föreställningar kring 

ekonomi, politik, familj religion, sexuellt beteende och företagande har kommit att 

förändras.(Hultén, 2007) De tidigare etablerade normerna utgjorde det moderna samhället efter 

industrialiseringen. Det ta pågående paradigmskifte och den förändringsprocess från det moderna 

samhället till det post-moderna innebär nya synsätt på det mesta som har med vår omgivning att 

göra, men också på hur vi ser på oss själva som en del av omvärlden.   

I det postmoderna synsättet anses konsumtion av varor och tjänster kunna verka som en 

identitetsskapande företeelse hos individer där faktorer såsom estetik, kultur och symboler i samspel 

med samhället har en avgörande betydelse. Konsumenter ses som självförverkligande producenter 

av identiteter som leder till att människor använder produkter för att bli de personer de önskar att 

vara och letar således efter ”att maximera värdet av sin existens för sig själva genom personifierade 

val i en värld av varor och tjänster” (Hultén, 2007, sid. 19). Konsumenten skapar sin identitet, 

bygger relationer och formar upplevelser med varor, vilket hela tiden sker i ett socialt sammanhang 

(Hultén, 2007). Kunden konsumerar inte längre varor på grund av deras funktion och användbarhet 

utan det är främst varans symboliska värde som har betydelse (Hultén, 2007). Dessa symboliska 

värden påverkar dels konsumenten i konstruktionen av den egna identiteten. Detta påverkar även 

konsumenten då det kommer till att konstruera den sociala verkligheten.  

Utifrån detta kan människor genom konsumtionsvaror pröva flera olika identiteter som ibland till 

och med kan vara motsägelsefulla. Dessa fragmenterade självbilder leder till att människor känner 

frihet, de behöver inte leva utifrån uppsatta ramar för att passa in i en viss grupp, utan man väljer 

själv vem man vill vara och man kan tillhöra olika samhällsgrupperingar samtidigt (Hultén, 2007). 

Det faktum att identiteter uppnås genom konsumtion av varor och tjänster och inte alltid verkliga 

upplevelser gör att det uppstår en slags hyperverklighet - en värld av inbillning och fantasi där 

individer kan uppleva olika verkligheter som sanna.(Hultén, 2007) 
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3.1.1 Den nya marknadsföringen 

Det postmoderna synsättet - att varor, tjänster och upplevelser skapar mening för människor på det 

personliga planet leder till att marknadsföring är en del i en utbytes- och värdeskapande 

process.(Hultén, 2007) Även en post-modern syn vad gäller analyser och tolkningar inom 

marknadsföringen för marknadsföringsdisciplinen framåt. Detta motiverar även varför vi valt att 

använda denna teoretiska utgångspunkt som grund i vår uppsats. 

I den moderna synen på marknadsföring sågs kunden som en del i ett segment och många teorier 

och modeller förklarade hur man skulle nå den stora massan och tänkandet byggde mycket på 

generaliseringar(Hultén, 2007). Den postmoderna synen betonar den enskilda individens betydelse 

och individuell pluralism(Hultén, 2007) Hultén exemplifierar detta i sin rapport genom att beskriva 

två filosofiska utgångspunkter gällande två viktiga marknadsföringsmetoder inom 

marknadsföringsdisciplinen; direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Dessa 

utgångspunkter utgår från en postmodern syn där direktmarknadsföring handlar om att nå den 

enskilda individen och där relationsmarknadsföring innebär en önskan att behålla existerande 

kunden istället för att som i det moderna synsättet ständigt hitta nya.(Hultén, 2007) 

3.2 Sinnesmarknadsföring 

I detta avsnitt ska vi beskriva sinnesmarknadsföringens grundläggande mål och idéer, för att sedan 

leda oss in mer specifikt på känselsinnets betydelse för marknadsföringen. 

Som tidigare avsnitt behandlar har marknadsföringen förändrats kraftigt under senare år. Bland 

annat har den så kallade sinnesmarknadsföringen utvecklats och vunnit allt större gehör (se fig. 

3.2.1). Sinnesmarknadsföring handlar om att förhöja konsumtionsupplevelsen för kunden och både 

genom hjärta och hjärna och på så sätt etablera ett starkare band mellan företaget, produkten och 

kunden.  Detta skulle kunna ses som en vidareutveckling av relationsmarknadsföringen som länge 

varit en erkänd marknadsföringsstrategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. 2.1 Från mass- och mikro- till sinnesmarknadsföring (Hultén m.fl., 2007, sid. 6) 

    Massmarknadsföring  Mikromarknadsföring  Sinnesmarknadsföring 

 

Ledningssyn Varulogik   Tjänstelogik   Upplevelselogik 

Utbytesperspektiv  Relationsperspektiv  Varumärkesperspektiv 

    Transaktionsmarknadsföring (TM) Relationsmarknadsföring (RM) Sinnesmarknadsföring (SM) 

  

Strategisk   Produkten i centrum  Kunden i centrum  Sinnena i centrum 

marknads-  Kundrekrytering   Kundomhändertagande  Kundbemötande 

föring  Transaktionsstrategier  Relationsstrategier  Sinnesstrategier 

 

Taktisk  Enkelriktade säljbudskap  Interaktion och samspel  Dialog och interaktivitet  

marknads-          Envägskommunikation  Tvåvägskommunikation  Flerdimensionell  

föring                    kommunikation  

    Tillverkningsteknologi  Informationsteknologi  Digital teknologi 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jeanette Andersson 

Anna Denker 

Maja Lundqvist 

 

 

  
18 

Under lång tid har människans sinnen förbisetts i 

marknadsföringssammanhang, men under senare år 

har intresset för sinnesmarknadsföring vuxit och en 

ökad kunskap om de mänskliga sinnena kan inte bara 

göra sinnesupplevelsen för kunden mer personlig 

utan även göra ett företags marknadsföring mer 

framgångsrik (Hultén m.fl., 2007). Syn har länge 

varit en del av marknadsföringen men på senare tid 

har även sinnen såsom ljud, doft, smak och känsel 

fått mer uppmärksamhet. Utvecklingen som kan anas 

utifrån detta innebär en marknadsföringsepok där de 

mänskliga sinnena kommer stå i centrum. 

Sinnesmarknadsföringens syfte och mål är att genom 

att använda sig av alla kundens sinnen skapa en 

positiv helhetsupplevelse för att tilltala kunden (se 

fig. 3.2.2).                 

Paco Underhill (2006), som under lång tid studerat 

och analyserat människors shoppingbeteende, 

beskriver shoppingen som en upplevelse som 

sträcker sig utöver själva köpet; 

”Den aktivitetsform jag åsyftar innebär att uppleva den del av 

omvärlden som utbjudits till försäljning, att använda våra sinnen - 

syn, känsel, lukt, smak, hörsel - för att välja det ena och rata det 

andra. Det är den sensoriska aspekten på beslutsprocessen som är 

mest intressant, för hur skulle vi annars uppleva någonting alls? Men 

den är speciellt viktig i detta sammanhang, eftersom praktiskt taget 

alla oplanerade inköp - liksom många planerade - är resultat av att 

shopparen sett, vidrört, luktat eller smakat på något som ger löften om 

njutning, om inte fullkomlig tillfredsställelse.” (Underhill, 2006, sid. 

129) 

Underhill (2006) menar vidare att en anledning till att sinnenas - kanske framförallt känseln - fått 

större betydelse är att konsumenterna inte längre litar lika mycket på varumärket bakom 

produkterna. Han menar att konsumenterna vill känna ett förtroende för en produkt, eller ett företag, 

och detta förtroende skapas genom fakta, inte genom TV-reklam eller rykten.  

Hultén m.fl. (2007) tar upp strategier för de olika sinnena i ett försök att påvisa effekterna av 

sinnesmarknadsföring både för kunder och för företag. Som idé handlar sinnesmarknadsföring om 

hur företag genom olika sinnesstrategier kan etablera och bygga upp en image som anknyter till 

kundens olika egensaker såsom personlighet, identitet och livsstil. Det betyder även att företag kan 

bemöta kunder på ett mer intimt och personligt sätt än vad till exempel massmarknadsföringen har 

lyckats med. I sinnesmarknadsföringen inkluderas emotionella såväl som rationella inslag i och med 

att en produkt mer och mer övergår i att ses som en upplevelse och inte bara ses för sina 

funktionella attribut och produktfördelar.   

Fig. 3.2.2 Sinnesupplevelsen (Hultén m.fl., 2007, 19) 
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3.2.1 Sinnesstrategier 

Synen, eller förmågan att se, anses vara det mest kraftfulla sinnet människan har likväl som det 

mest förföriska. Synsinnet ger människan möjlighet att upptäcka förändringar och skillnader. Hos 

en människa uppstår det rent visuellt en bild på näthinnan där kontraster och skillnader förstärks 

utifrån form och färg. Varje bild som skapas jämförs med tidigare minnen och erfarenheter vilket 

betyder att varje ny bild har en relation till tidigare sinnesupplevelser. En strategi för synsinnet är 

visualisering och fungerar på så sätt att det bygger upp en image av företaget eller varumärket som i 

sin tur skapar en sinnesupplevelse hos kunden. (Hultén m.fl., 2007) 

En människa kan känna igen och minnas över tiotusen olika dofter och det räcker med en aning av 

en tidigare upplevd doft för att vi ska kunna förknippa den med tidigare upplevda minnen. Hultén 

m.fl. (2007) säger så här om lukt: 

”Luktsinnet är nära kopplat till människans känsloliv och dofter kan 

starkt bidra till att påverka våra emotionella sidor.”(Hultén m.fl., 

2007, sid. 9) 

Vissa element vad gäller dofters sammansättning är avgörande för själva doftupplevelsen. Exempel 

på detta kan vara produktlikhet, vilket innebär en dofts naturliga koppling till en produkt, eller 

doftens intensitet. Vad som kan sägas om detta är att dessa faktorer är av stor betydelse då 

produktlika dofter har en tendens att ha en positiv inverkan på sinnesupplevelsen likväl som att 

subtila dofter kan påverka individen undermedvetet. Dofter kan skapa en god atmosfär i varuhus 

och butiker och kan på så sätt öka kunders trivsel och även bidra till ökad lojalitet från kundernas 

sida mot förtaget. Dofter förbättrar även återkopplingen och igenkännbarheten av ett varumärke. På 

detta sätt har signaturdofter och så kallade doftmärken skapats. (Hultén m.fl., 2007) 

Genom alla tider har ljud spelat en stor och betydande roll i samhället. Redan från födseln är ljud ett 

sätt för oss människor att skapa en förståelse och verklighetsuppfattning. Människan har 24 000 

små sinneshår som registrerar ljudsignalen vilken sedan skickas vidare till hjärnan via hörselnerven. 

Människor använder ljud för att tolka, meddela och ge uttryck för världen runt omkring dem. 

Ljudstrategi inom sinnesmarknadsföring används som regel för att väcka känslor och skapa 

uppmärksamhet hos kunderna. Det är en ständig utveckling sker vad gäller ljud i marknadsföring 

för att skapa starkare varumärkesidentitet och ljud kan användas för att skapa atmosfär eller för att 

förstärka ett tema. Numera används ljud på ett metodiskt tillvägagångssätt för att uttrycka 

varumärkets identitet i olika typer av servicelandskap och för att få kunden att associera 

ljudupplevelsen med varumärket. (ibid.) 

Ett av våra mest utpräglade känslosinnen är smaksinnet. Det är med smaklökarna på tungan som vi 

känner olika smaker, såsom sött, surt, salt etc., men det finns även smaklökar i svalget och i 

gommen. Genom smakupplevelser av olika slag i företagets marknadsföring kan varumärkets och 

även företagets identitet stärkas, detta genom att en image av företaget och varumärket etableras hos 

kunden. En smakupplevelse är beroende av flera olika sinnesinslag som alla måste fungera och 

samspela för att skapa en starkare smakupplevelse. Det vill säga att smaken som individen/kunden 

upplever innefattar inte bara produktens faktiska smak utan här ingår även utseende, ljud, textur och 

doft. Många gånger är begreppet smak mer ett utryck för kundens helhetsintryck. (ibid.) 
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3.3 Känselsinnet 

Känselsinnet är bara en av delarna som skapar sinnesupplevelsen, men en teoretiskt försummad 

sådan med tanke på vilken stor betydelse känselsinnet spelar för människan. Varje dag använder vi 

oss av känseln för att samla information om omgivningen omkring oss. Känsel uppfattas främst 

genom huden och de miljontals receptorer som sitter i huden. De flesta receptorerna finns i huden 

på händer, vilket också är varför vi använder oss av just händerna för att utforska föremål taktilt. 

Även Hultén m.fl. (2007) diskuterar känselsinnet och diskuterar hur 

beröring kan vara mer än bara kontakt mellan huden och ett 

föremål. Det kan även handla om ett sätt att beskriva känslor genom 

andra sinnesintryck såsom hörsel, syn eller ljud, det vill säga sådana 

intryck som kan påverka huden och människans känslor. Exempel 

på detta är vi blir röda och varma när vi rodnar, eller att vi blir kalla 

och bleka om vi ser något obehagligt.  

Martin Arvidsson forskar i haptik och taktil perception vid 

Kungliga Tekniska Högskolan och förklarar taktil perception som 

en upplevelse av “touch”. Översättningen beröring bör enligt 

honom inte användas eftersom det till viss del är emotionellt laddat. 

Arvidsson säger att många olika sinnen bidrar till det vi kallar 

känselupplevelsen, temperatur, tryck och vibrationer är bara några 

exempel på de enskilda sinnen som tillsammans skapar en 

känselupplevelse. Han säger även att den information känselsinnet bidrar med på många sätt liknar 

den information vi får av synsinnet och att känseln på många sätt kompletterar synsinnet genom att 

vi känner på något som vi också kan se för att få information som synen inte kan ge, till exempel 

temperatur eller fasthet. (Arvidsson, 2007). Det kan vara svårt att skilja mellan de två begreppen 

känsel och känsla. Känsel avser den fysiska upplevelsen som uppstår vid kontakt mellan hud och 

föremål. Känsla, däremot, är en psykisk upplevelse som kan beskrivas som en samling av intryck. I 

denna uppsats ämnar vi endast att titta närmare på känsel. 

3.3.1 Huden - känselorganet 

Känselsinnet uppfattas som sagt genom ett av våra största organ - huden. Didier Anzieu skriver om 

hudens psykologiska betydelse i boken Hudjaget. I boken talar han bland annat om hur han lägger 

tonvikten på huden som ett system som skyddar vår individualitet och som även utgör den första 

platsen och det första redskapet i vårt utbyte med omvärlden. (Anzieu, 2000) Redan i sjunde veckan 

reagerar fostret på beröring, därmed är känselsinnet det sinne som utvecklas först hos fostret. 

(Hultén m.fl., 2007) Studier har också visat att känselsinnet är livsviktigt för små barn. Om det 

taktila sinnet inte stimuleras i tidig ålder hämmas barnets utveckling, i vissa fall så allvarligt att 

barnet inte överlever.(Ellneby:1994) 

Anzieu (2000) diskuterar vidare att varje levande varelse, varje organ, varje cell, har en hud även 

om de inte alla alltid går under benämningen hud utan kan ha olika namn. Anzieu anser även att 

huden inte bara är ett organ utan en samling olika organ i och med dess struktur och funktioner. Av 

alla sinnesorgan kan huden anses som det viktigaste: man kan leva utan hörsel, syn, smak och 

luktsinne, men om större delen av huden inte är intakt eller är skadad överlever individen inte. 

Huden är också det organ som framträder och utvecklas först av alla sinnesorgan hos ett foster. Ju 

tidigare en funktion utvecklas i fostret desto större är chansen att denna funktion är grundläggande. 

http://www.anst.uu.se/leopoom/Pe

rception%20introkurs.ppt 
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Huden väger även mer än något annat organ, den utgör 20 % av kroppsvikten hos en nyfödd och 18 

% hos en vuxen. Huden tar upp större yta, 2500 kvadratcentimeter hos en nyfödd, 18000 

kvadratcentimeter hos en vuxen, än något annat organ. Receptortätheten är mycket hög, ca 50 

receptorer per 100 kvadratmillimeter.  

Varje psykisk verksamhet sammankopplas till någon biologisk funktion. Anzieu pratar om något 

som han kallar hudjaget vilket han menar på är en gestaltning av upplevelsen när kroppens yta 

framställer sig själv som ett ”jag” som innefattar psykiska innehåll. Han menar på att hudjaget 

ansluter till hudens olika funktioner. Anzieu (2000) tar även upp att huden främst har tre funktioner. 

Den första funktionen är att vara en säck som håller kvar godheten och fullheten inuti individen. 

Den andra funktionen är att verka som ett gränssnitt som anger gräns mot utsidan och ser till att den 

stannar där ute. Huden fungerar som en barriär som skyddar mot intrång av glupskhet och 

aggression oavsett om det är från människor eller föremål. Den tredje och den slutliga funktionen är 

att huden bortsett från munnen och i lika stor grad är det primära medlet och platsen för 

kommunikation med andra, för upprättandet av betydelsefulla relationer likväl som att vara en yta 

där de intryck andra gjort skrivs in. (ibid.) 

Receptorerna i huden reagerar på olika sorters stimuli, det kan handla om värme, kyla, tryck, 

beröring, smärta och så vidare. (Anzieu, 2000) Martin Lindstrom talar även han om de mänskliga 

sinnena i sin bok BRAND sense – Build powerful brands through touch, taste, smell, sight and 

sound. Lindstrom diskuterar bland annat hur känselsinnet är det sinne som bestämmer människans 

allmänna välbefinnande. (Lindstrom, 2005) Stimulin kan även handla om elektriska stötar som 

fungerar som koder för att till exempel lära ut alfabetet till blinda. Huden är nästan alltid beredd att 

ta emot tecken och koder och kan göra så utan att störa andra system. Känseln är inte som andra 

sinnen och kan avvisa vibrotaktila eller elektrotaktila tecken, det vill säga huden kan inte blunda, 

stängas eller hållas för, vilket är möjligt med ögon, mun, näsa och öron. (Anzieu, 2000) 

3.3.2 Känselsinnet i marknadsföring 

Känselsinnet är ett väldigt intressant fenomen eftersom det vid närmare eftertanke inte endast 

handlar om beröring med huden utan även om beröring av andra sinnen. Kontakt med huden 

behöver i vissa fall inte ens inträffa. Hultén m.fl. (2007) ställer frågan om huruvida man kan ta på 

en känsla. Författarna hävdar att det faktiskt är möjligt och förklaringen till detta är att känselsinnet 

inte bara är ett intimt sinne som främst kommer till användning vid fysisk beröring utan som även 

hjälper oss att uppfatta det tredimensionella. Hultén m.fl. skriver om hur människan med hjälp av 

sitt känselsinne även bygger upp ett formsinne som gör att vi kan veta hur ett föremål känns utan att 

faktiskt behöva ta i det. Det räcker till exempel att se en bild på en kniv för att veta att den är vass. 

Författarna menar att företag kan och bör använda sig av detta för att etablera en stark kvalitetsbild 

av sig själva hos kunderna. Endast genom att se företagets varor ska kunden veta hur de känns och 

det ska naturligtvis vara en positiv bild. Det vill säga att vi kan minnas och återuppleva känslan av 

ett föremål bara genom att se eller tänka på dem. Företag kan dra nytta av detta genom att använda 

en marknadsföring där företagets produkter bidrar till att skapa känselintryck, vilka sedan ligger till 

grund för den image som kunderna formar utifrån sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån detta 

förstår man att känselsinnet spelar en viktig roll för hur kunderna uppfattar en produkt.  

Underhill (2006) hävdar att dagens inköp mer än någonsin baseras på att kunden provat och vidrört 

varan. Underhill lyfter fram aspekter som kan verka uppenbara, men som inte är mindre viktiga för 

det. För det första säger han att om de taktila egenskaperna är varans viktigaste egenskaper måste vi 
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veta hur de känns att ta i innan vi köper den. Enligt undersökningar vidrörs en handduk av sex olika 

kunder innan den köps. Att vi vill röra och känna på saker som vi ska ha kontakt med är naturligt. 

Underhill menar också att behovet att känna och jämföra produkter ökar när det gäller varor som 

kunden är starkt involverad i och där alternativen skiljer sig sinsemellan.  

Lindstrom (2005) kallar texturen på varumärket the brand touch. Han menar att de flesta företag 

inte arbetar med detta i särskilt stor utsträckning, men tar upp ett par exempel på företag som 

faktiskt implementerat arbetet med brand touch i verkligheten. Bland dessa nämns 

elektronikföretaget Bang & Olufsen, som utvecklat en fjärrkontroll som ger en stark kvalitetskänsla 

genom sin tyngd och distinkta utseende. Lindstrom diskuterar även ”sensory brand” - vilket på 

svenska skulle kunna översättas till känselmärke, ungefär på samma sätt som vi har varumärken. 

Perception är en av de viktigaste delarna när det kommer till känselmärken i och med att det är hur 

vi uppfattar ett märke som i princip är lika med verkligheten.  

3.4 Servicelandskapet 
Under den här rubriken har vi samlat teorier kring den fysiska omgivningen i vilken varor och 

tjänster levereras. Vi vill även förklara vad vi menar då vi använder oss av begreppet 

servicelandskap samt påvisa känselsinnets betydelse inom området. 

Mary Jo Bitner (1992) introducerade begreppet tjänstelandskap (servicescape) som en benämning 

på den fysiska omgivning i vilken tjänster produceras och konsumeras. I artikeln Servicescapes: 

The Impact of Physical Surroundings on Consumers and Employees diskuterar hon hur kunder och 

anställda påverkas av denna omgivning och vilka olika roller tjänstelandskapet kan ha. Bitner menar 

att människor i allmänhet reagerar på omgivningar kognitivt, känslomässigt och fysiskt och att 

konsumentbeteendet därför i allra högsta grad påverkas av hur tjänstelandskapet är utformat (se 

figur 3.4.1). 
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Fig. 3.4.1  Framework for understanding Enviroment-User Relationships in Service Organizations (Bitner, 1992) 

Som figuren visar tar Bitner (1992) upp aspekter som i allra högsta grad har med människans sinnen 

att göra när hon diskuterar tjänstelandskapet. Temperatur, musik och doft i landskapet påverkar hur 

bra kunder och personal trivs och i förlängningen hur effektivt tjänster kan levereras. Bitner menar 

även att tjänstelandskapet kan användas som ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter, 

genom att anpassa de fysiska omgivningarna efter vilken kundgrupp företaget vill vända sig till. 

Bitner skiljer mellan tre typer av tjänstelandskap; självbetjäning, interpersonella tjänster och tjänster 

som levereras på distans. Inom till exempel självbetjäningstjänster är det extra viktigt att 

tjänstelandskapet är utformat så att kunden utan svårigheter kan klara sig utan assistans.  

Mossberg (2003) diskuterar omgivningen ur ett upplevelseperspektiv och använder benämningen 

“upplevelserum” för den fysiska miljö i vilken tjänster produceras och konsumeras. Hon tar upp 

tjänstelandskapets olika roller för marknadsföringen, till exempel som visuell kommunikatör för att 

förmedla en korrekt företagsbild, att differentiera sig från konkurrenterna, att underlätta för kunder 

och anställda att utföra sina respektive aktiviteter samt att påverka kunders och anställdas känslor 

och beteende.  

Hultén m.fl. (2007) har vidareutvecklat Bitners begrepp tjänstelandskap och valt att kalla det 

servicelandskap. Detta begrepp är tillämpbart även på varusektorn då det inkluderar alla aspekter i 

detaljhandelns fysiska omgivning. Inom varusektorn levereras varor såväl som tjänster (service) i 

butiken. Produkten blir således en del av det landskap i vilken den exponeras och säljs, och 

påverkar i sig också hur kunden uppfattar omgivningen. 
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3.4.1 Känselsinnet och servicelandskapet 

Upplevelserummets utformning kan ha rent fysiologiska effekter på de människor som befinner sig 

däri. Man har till exempel kunnat se att hårda stolar på restauranger gör att gästerna stannar 

betydligt kortare tid och att dofter kan påverka hur kunder i en butik upplever väntetider och 

liknande (Mossberg, 2003). Arkitekturen är också en viktig del av landskapet. Mossberg menar att 

företag i allt större utsträckning arbetar med att arkitekturen ska förmedla ett homogent budskap, till 

exempel genom att en kedjans alla butiker ser likadana ut. Arkitekturen på byggnaden i sig är också 

viktig eftersom det är en del av den helhet av företaget som förmedlas till kunden. 

Paco Underhill (2006) har under många år observerat och analyserat människors shoppingbeteende. 

I sin bok Shopping som vetenskap beskriver han ingående hur människor beter sig när de befinner 

sig i en butik och visar genom konkreta exempel hur företagen kan anpassa sitt servicelandskap 

efter kundens naturliga beteende för att maximera sin försäljning. Underhill pekar bland annat på att 

det upprepade gånger visats i undersökningar att tiden som en kund spenderar i butiken står i direkt 

relation till hur mycket han/hon köper. Tiden som kunden spenderar i butiken kan i sin tur relateras 

till hur behagligt det är att befinna sig i butiken, alltså hur bra det känns att befinna sig i butiken. 

Detta kan även kopplas till Bitners teorier om tjänstelandskapet . 

Shopping är en “multisensorisk” upplevelse där kunden använder sig av alla sina sinnen. I vissa 

lägen, till exempel vid shopping på Internet begränsas, eller elimineras, möjligheten att använda alla 

sinnen och detta har visat sig vara något som påverkar försäljningen negativt (Citrin m.fl., 2003). 

Verkliga, fysiska butiker kan erbjuda kunden saker som Internetbutiker aldrig kan. Underhill (2006) 

pekar främst på tre saker; beröring, omedelbar tillfredsställelse och social interaktion. Han menar att 

dessa faktorer är så pass viktiga att Internethandeln aldrig kommer att utgöra ett riktigt hot till de 

fysiska butikerna, utan snarare fungera som ett komplement.  

Olika individers behov av taktil perception i köpsituationer varierar sinsemellan, visar en 

undersökning av Citrin m.fl. (2003). Bland annat visar deras undersökning att kvinnor generellt har 

ett större behov av att kunna ta och känna på produkter för att kunna avgöra om de ska köpa dem 

eller ej. En annan undersökning visar att ca 65 % av alla män som provade ett plagg i ett provrum 

köpte det, medan endast 25 % av kvinnorna köpte något av det de hade provat (Underhill, 2006). 

Det taktila sinnets betydelse varierar också beroende på vilken slags produkt det handlar om. 

Utmaningen för detaljhandeln på Internet är således att skifta konsumentens fokus från faktorer 

såsom känselintryck till produktens tillförlitlighet.  

Byggnaden, eller servicelandskapet i sig, fungerar som en av företagets viktigaste och största 

reklamplatser (Underhill, 2006). Företagets butik är de viktigaste förmedlarna av företagets image 

och budskap och måsta också uppmuntra till impulsköp. De flesta köpbeslut tas spontant inne i 

butiken och det är därför viktigt att den uppmuntrar till köp. Underhill menar att i stort sett alla 

oplanerade inköp är en följd av att kunden smakat, känt, luktat eller hört något i butiken.  

Eftersom det finns ett tydligt behov för människor att känna på varor de är intresserade av menar 

Underhill (2006) att butiker i större utsträckning borde uppmuntra kunderna till detta. Enligt hans 

undersökningar ser det i de flest butiker ut på det motsatta sättet. Han tar sängkläder som exempel. 

Många butiker säljer sängkläder förpackade i plast och på förpackningen återges trådtätheten. Den 

genomsnittliga konsumenten vet dock sällan vad trådtätheten betyder, de är bara intresserade av hur 

sängkläderna känns. 
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3.5 Produkt 
Denna del behandlar produkten, dess betydelse och hur marknadsförare ser på produkten.  

Kotler (2002) definierar en produkt som 

“vadsomhelst som kan erbjudas till en 

marknad för att tillfredsställa ett behov 

eller en önskan” (Kotler, 2002, sid. 7, 

egen översättning). Det finns enligt Kotler 

tre nivåer av en produkt (se figur 3.5.1). 

Den första nivån, den så kallade core 

product utgörs av den problemlösning 

som kunden faktiskt köper. Den andra 

nivån, tangible product omfattar även 

aspekter av produkten som kvalitet, brand, 

förpackning, m.m. Tjänster som 

installation, garanti och leverans utgör 

produktens tredje nivå - augumented 

product. 

Fig.3.5.1 Three levels of products (Kotler, 2002, sid 226)  

Den totala produkten utgörs inte endast av den fysiska varan, utan det helhetserbjudande som 

förvärvet av en specifik vara innebär. Kotler (2002) menar att konsumenter ser produkter som 

bundles of benefits som tillfredställer deras behov. 

Det finns olika typer av produkter, till exempel consumer, durable, non-durable, och convienience 

products. Konsumentprodukter köps och används av konsumenten, till skillnad från till exempel 

industriprodukter. Möbler är konsumentprodukter, mer specifikt shoppingprodukter. Dessa 

produkter köps mer sällan och kostar mer än dagligvaror och kräver därför en större ansträngning 

av kunden i form av informationssökning och jämförelse av pris, kvalitet och så vidare. (Kotler, 

2002) 

En del av produkten utgörs, som figuren visar, av brand. Ett brand, eller märke på svenska, är ett 

namn, en symbol, en design eller en kombination av dessa som har till uppgift att symbolisera ett 

företags varor eller tjänster och differentiera dem från konkurrenterna. Märket kan öka en produkts 

värde, till exempel uppfattar konsumenter Chanel-parfym som högkvalitativ genom det starka 

varumärket. (Kotler, 2002) 

3.5.1 Produktkvalitet 

Kotler (2002) menar att definitionen på kvalitet är produktens förmåga att utföra sina funktioner. 

Kvalitet är dock inte ett objektivt begrepp, utan mäts baserat på kundens uppfattning av produktens 

kvalitet. Grönroos (2002) menar i diskussion kring tjänstekvalitet att “kvalitet hos en viss vara eller 

tjänst är vad kunden upplever att det är”. (Grönroos, 2002, sid. 75) Han delar upp kvaliteten i en 

teknisk och en funktionell kvalitet. Detta innebär att den totala kvalitetsupplevelsen påverkas dels 

av hur väl slutprodukten klarar av att fylla sitt syfte, och dels av hur hög kvalitet den process i 

vilken varan eller tjänsten levereras håller. Grönroos menar vidare att företagets totala image 

påverkar kvalitetsupplevelsen eftersom kunden lättare förlåter smärre misstag om de har en positiv 

bild av företaget. 
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Kotler (2002) skriver även att värdet på produkten är lika med hur väl kunden upplever att den 

uppfyller hans/hennes önskemål och förväntningar. Kunden kommer således att vara nöjd med 

produkten om den upplevda kvaliteten motsvarar hans/hennes förväntningar. Om upplevelsen av 

produkten överträffar dessa förväntningar kommer han/hon bli förtjust - något som företagen bör 

eftersträva för att kunna bygga varaktiga relationer med sina kunder. 

Material i produkter påverkar i allra högsta grad kundens kvalitetsuppfattning. Till exempel anser 

de flesta att tunga varor symboliserar högre kvalitet (Lindstrom, 2005 & Hultén m.fl., 2007). Andra 

material, som till exempel plast, representerar lågpris och låg kvalitet. 

Citrin m.fl. (2003) pekar på forskning av Syzbillo m.fl. som visar att inre eller inneboende faktorer, 

som hur produkten ser ut, känns eller luktar, spelar en större roll för kundens uppfattning om dess 

kvalitet än så kallade utanförliggande eller icke tillhörande faktorer - som märke eller pris. 

Författarna menar att eftersom känselsinnet spelar en stor roll vid undersökningen av de inneboende 

faktorerna kommer möjligheten att vidröra en produkt vara relaterad till kundens 

kvalitetsuppfattning. 

Eftersom kvalitet fastställs av kundens upplevelse är det avgörande vilka förväntningar de har på 

företaget innan köptillfället. (Grönroos, 2002). Dougherty och Shanteau (1998) visar i en 

undersökning att det finns ett klart samband mellan förväntningar och kvalitetsupplevelser. 

Försökspersoner fick bland annat smaka på chips som var märkta med “hög”, “medium” eller “låg 

kvalitet” och ombads sedan att gradera dess kvalitet. En övervägande majoritet ansåg att de chips 

som var märkte “hög kvalitet” var godare. 

3.5.2 Känselsinnet och produkter 

När vi i denna uppsats diskuterar produkterna menar vi de fysiska, faktiska produkter som kunden 

kan ta på. En av de viktigaste delarna när det kommer till känselsinnet och produkter är vilka 

material som används vid tillverkningen av en specifik vara. Kotler (2002) nämner hur materialval 

reflekterar företagets hela kultur. Ett företag som till exempel står för enkelhet har inte produkter 

tillverkade i dyra, extravaganta material, det sänder fel budskap.  

Martin Arvidsson menar att det finns produkter som är olika viktiga att känna på. Som exempel 

nämner han kläder, som de allra flesta vill prova innan de köper. I provrummet är den taktila 

upplevelsen av klädesplagget minst lika viktig som den visuella. (Arvidsson, 2007) 

Möbler och andra varor som ska användas i hemmet är något som kunderna antagligen kommer att 

ha taktil kontakt med dagligen. Därför är det mycket viktigt att de känns rätt. Underhill (2006) 

skriver att undersökningar visar att en handduk vidrörs av i genomsnitt sex personer innan den köps. 

Kunden vill naturligtvis försäkra sig om att materialet i handduken känns bra eftersom de ska 

använda denna handduk ofta under den närmaste tiden. 

3.6 Katalog 
I detta avsnitt ska vi redogöra för de teorier vi anser vara viktiga vid analysen av hur känselsinnet 

spelar in i kontakten med kunder genom trycksaker, till exempel möbelföretagens kataloger. 

Möbelföretag har ofta kontakt med sina kunder genom sina kataloger, där stora delar av sortimentet 

visas. Eftersom detta kanske ofta är den första kontakten mellan kund och företag, de flesta tittar i 

katalogen innan de åker till varuhuset, är utformningen av katalogen mycket viktig.   
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Kotler (2002) säger att reklam ska informera, övertala och påminna kunderna om företagets varor 

och erbjudanden. Reklamen är också en viktig del i att bygga företagets image. Tryckt reklam, till 

exempel i form av annonser i dagspress eller magasin, uppfattas i allmänhet som mer seriös och 

positiv av konsumenter än vad TV-reklam gör. Den tryckta reklamen ses som mer informativ och 

ger tips och idéer i stället för att vara ett störande moment i mediabruset. En undersökning av val av 

papperskvalitet i magasin och annonser visar att det finns tre kategorier av företag - de som ställer 

mycket höga krav på papperskvalitet, de som tycker att det är viktigt men inte avgörande och de 

som inte bryr sig om papperskvaliteten alls. Det som skilde de olika företagen åt var ofta deras 

annonser. Företag som använde sig av högupplösta bilder i sina annonser behövde en högre 

papperskvalitet för att bilderna skulle komma till sin rätt.  

Undersökningen visar att olika magasin väljer papperskvalitet efter vilken kvalitet tidskriften har 

och vilket budskap de vill förmedla till läsaren. Både tidningen Café och Elle Magazine förklarade 

att eftersom deras tidningar skulle uppfattas som lyxiga använde de sig av glansigt, lite tjockare 

papper som skulle förmedla denna lyxkänsla till läsaren. För många tidskrifter är vikten avgörande. 

Tidningar som skickas ut till stora kundgrupper, till exempel Vår Bostad, måste tänka på vikten för 

att inte portot ska bli för dyrt. Undersökningen visade även att läsare hade mycket god förmåga att 

resonera kring papperskvalitet och att känslan på en tidning påverkade deras val (ibid.). 

Alla respondenter i pappersundersökningen var överens om att limmade magasin upplevs som mer 

högkvalitativa än häftade. Det glansiga, tjockare papperet uppfattas också som lyxigare och av 

högre kvalitet än det sladdriga miljövänliga papperet. I ett blindtest kunde samtliga respondenter 

skilja mellan dyrare och billiga tidningar endast genom att känna på papperet. (ibid.) 

3.6.1 Känselsinnet och katalogen 

Det är viktigt att känslan gällande trycksaker från ett specifikt företag återspeglar vad företaget vill 

sälja och vad de står för. Till exempel är det ju viktigt att ett företag som har en ekologisk image 

inte använder sig av trycksaker som upplevs som miljöfarliga. (Arvidsson, 2007) 

Det finns exempel på företag som arbetar aktivt med känselsinnet genom sina trycksaker. Ett 

exempel är ICA, som använder ett grövre papper i direktreklamen för Maxibutikerna som står för 

lågpris och storpack. Vid reklamutskick för kvantumbutikerna används ett finare papper, eftersom 

dessa butiker anses vara lite “lyxigare”. (Hultén m.fl., 2007) 

Eftersom kunden kanske är i kontakt med katalogen innan de kommer till butiken spelar den en 

viktig roll som förväntningsskapare. Detta kan kopplas till hur kundens förväntningar påverkar 

deras uppfattning om kvalitet. (Dougherty och Shanteau, 1998) 

3.7 Kedjor som företagsstruktur 

Då företagsstrukturen påverkar hur de olika företagen arbetar med marknadsföringsfrågor och hur 

beslut tas i organisationen presenterar vi i detta stycke en kort teoretisk bakgrund till hur kedjor i 

Sverige är uppbyggda och hur de har utvecklats under de senaste åren. 

3.7.1 Bakgrund och utveckling 

I den postmoderna samhällskontexten verkar producenter, konsumenter och detaljhandelskedjor 

tillsammans. Detaljhandeln är i ständigt samspel med en konkurrens och marknadsföringsmiljö som 
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ställer olika krav i form av anpassningsförmåga, flexibilitet, kreativitet och så vidare (Hultén, 

2007). Det binära samhället ställer nya krav på bland annat företagens marknadsföring, vilket 

innebär nya utmaningar för dessa företag och därför även nya strategier (Hultén, 2007). 

Till följd av ovan nämnda paradigmskifte har de svenska kedjorna de senaste 20 åren genomgått en 

stor förändring. Det pågår fortfarande en strukturomvandling där andelen enskilda oberoende 

detaljhandlare har minskat och kedjorna har kommit att bli dominerande i många branscher, 

framförallt inom sällanköpshandeln där bland annat möbler och heminredning ingår (Hultén, 2007) 

. Mångfilialkedjorna och de frivilliga kedjorna har varit de som expanderat mest och de enskilda 

detaljhandlarna har fått se sig besegrade och antingen fått upphöra med sin verksamhet eller helt 

enkelt blivit tvungna att gå med i en frivillig kedja eller sålt sin butik till en mångfilialkedja (Hultén, 

2007). De oberoende enskilda företagarna började redan på 60-talet att samarbeta med varandra och 

gå med i frivilliga kedjor. Detta för att på så sätt uppnå större konkurrensfördelar i och med lägre 

inköpskostnader från producenter och lägre marknadsföringskostnader, de kunde även dela på de 

administrativa tjänsterna och således lägga mer tid på arbetet i själva butiken (Hultén, 2007). Dessa 

samarbeten har i symbios med samhällsförändringarna lett fram till en helt ny företagsstruktur i 

Sverige (Hultén, 2007). 

3.7.2 Maktförskjutning producent - detaljist 

En viktig förändring som har skett i och med kedjornas framgång och tillväxt är att de har övergått 

från att vara passiva distributörer åt producenter och istället blivit mer aktiva, således har 

maktbalansen i distributionskanalerna förskjutits och producenterna har fått lov att anpassa sig mer 

efter detaljhandelskedjorna (Hultén, 2007). Detta har i sig även kommit att påverka 

marknadsföringen eftersom det i marknadsföringsteorin antas att producenterna kontrollerar alla 

marknadsföringsvariabler till konsumenterna medan detaljisterna är passiva (Hultén, 2007) 

Marknadsföringen har utvecklats till att bli en tävling mellan producent och detaljist att vara den 

som når konsumentens ”mind-space” och kontrollerar ”shelf-space” alltså vad som ska finnas i 

butiken och hur dessa ska presenteras. Detta har historiskt sett varit något som producenterna helt 

och hållet har haft kontroll över, men som nu detaljisterna tagit upp kampen om, framförallt genom 

egna varumärken (Hultén, 2007). Att påverka denna maktbalans är ett av marknadsföringsstrategins 

huvudsakliga syften hos detaljhandelsföretagen och producenterna (Hultén, 2007). 

3.7.3 Från leverantörskedja till efterfråganskedja 

Kedjornas ökade makt har även kommit att påverka distributionskanalerna de verkar i. Då kedjorna 

alltså blivit mer aktiva och arbetar nära kunderna genom egna märken i butikerna och 

självbetjäningssystem som också ökar kundmedverkan så har kedjorna tagit över producentens roll 

som den som är närmast kunden. Detta har inneburit ett nytt synsätt där kunden köper de tjänster 

som kedjorna erbjuder i form av hela sortiment där kunden kan välja olika paket eller utforma egna 

paketlösningar, både av det egna varumärket och av andra som tillsammans bildar ett komplett 

kunderbjudande. Det som traditionellt har kallats för leverantörskedja och genom detta utvecklats 

mot vad man kan kalla för en efterfråganskejda som utgår ifrån ett detaljhandelsperspektiv kontra 

producentperspektivet. Det som skiljer dessa synsätt åt är att ur en efterfrågansorienterad syn är det 

kedjorna som ansvarar för att ge kunden vad denna vill ha genom att erbjuda kompletta 

kunderbjudanden där producerade varumärken bara är viss del av erbjudandet. Motsatt är en 
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producentorienterad syn där kedjorna istället betraktas som ett mellanled mellan producent och 

konsument. Här är det producenterna som är de som väljer vilka varumärken som de tror att 

kunderna vill ha och dessa distribueras och säljs sedan av detaljisterna. Utvecklingen från 

leverantörskedjan till efterfråganskedjan är en viktig utgångspunkt då det gäller att förstå hur 

kedjornas marknadsföring gentemot konsumenterna fungerar idag (Hultén, 2007). 

3.7.4 Mångfilialkedjor frivilligkedjor, regionala kedjor och enskilda handlare 

Som tidigare nämnts har företagsstrukturen i Sverige gått från att bestå av enskilda oberoende 

handlare till kedjor. Det påstås att handlare utan någon kedjetillhörighet idag inte längre har något 

val än att på något sätt ingå samarbeten gällande bland annat inköp och marknadsföring. Enskilda 

detaljhandlare kan alltså välja att gå med i en frivilligkedja eller låta sig köpas upp av en 

mångfilialkedja. Mångfilialkedjorna är så kallade helintegrerade med en gemensam ägare, medan 

butiker i exempelvis en frivilligkedja ägs av enskilda ägare men med en central övergripande enhet. 

Idag pågår lite av en kamp mellan dessa typer av kedjebildningar där mångfilialkedjorna som i flera 

fall utgörs av stora lågprisaktörer har lyckats att på ett mer effektivt sätt ta tillvara på fördelarna 

som kommer av den mer globala ekonomin. Förklaringen till detta tycks vara att den ekonomiska 

tillväxten sker organiskt genom volymökningar och genom att då öka eller behålla volymen kan 

företag få sänkta kostnader och generera mer vinst som vidare leder till att det med tiden finns 

chans att öka det egna kapitalet och man kan med dessa pengar investera i exempelvis butikerna. De 

får helt enkelt råd att lyckas och utvecklas. Detta till skillnad från de övriga kedjorna, exempelvis 

frivilligkedjorna som kan upplevas att de styrs av ett mer försiktigt tankesätt. Inom frivilligkedjorna 

finns dock tendenser till försök att bli mer integrerade för att undvika beroendet till producenterna 

som leverantörsstyrda kedjor många gånger kännetecknas av. För att kunna expandera på samma 

sätt som mångfilialkedjorna krävs det dock ett större kapital som inte finns inom många 

frivilligkedjor då dessa istället har präglats av de enskilda butiksägarnas ekonomiska mål att bygga 

upp ett eget kapital för just sin verksamhet (Hultén, 2007). 

3.8 Sammanfattning 

Detta avsnitt ska ge en översiktlig bild av de teoretiska områden vi behandlat i kapitlet samt visa 

hur de påverkar och samverkar med varandra.  

Vi kan se att genom det värderingsskifte som marknadsföringen genomgått på sista tiden har det 

banats väg för nya former av marknadsföring, till exempel sinnesmarknadsföring. Detta sätt att 

marknadsföra sig handlar om att genom strategier för kundens alla fem sinnen skapa en 

helhetsupplevelse som bidrar till ett mervärde för kunden. 

Ett av de fem sinnena som används i sinnesmarknadsföringen är känseln. Detta sinne har länge 

förbisetts teoretiskt, trots att det i allra högsta grad påverkar försäljningen. Känselsinnet spelar en 

stor roll i både praktiska och psykologiska aspekter av konsumtionen av varor och kommer till 

uttryck främst genom butiken (servicelandskapet), produkterna och direktreklam (kataloger). 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas och diskuteras de resultat vi fått av vår undersökning. Kapitlet inleds med 

en kort presentation av de företag och informanter vi varit i kontakt med och därmed följer 

resultaten och diskussionen av dessa. Vi har valt att strukturera diskussionen i de tre områden vi 

undersökt, nämligen servicelandskap, produkter och reklam. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.1 Informanter 

Vår undersökning har gjort på tre ledande möbelkedjor som har butiker runt om i Sverige, bland 

annat i Kalmar. Vi har valt att i uppsatsen inte nämna varken kedjorna eller informanterna vid 

namn, eftersom vi inte anser att det är relevant för resultaten. Vi kommer istället använda 

beteckningarna Företag A, Företag B och Företag C och använda fiktiva namn på de personer vi 

varit i kontakt med på de olika företagen. 

4.1.1 Företag A 

Företag A har 66 butiker runt om i Sverige, av vilka 16 ägs av kedjan och resten är så kallade 

franchisebutiker. Butiken vi varit i kontakt med i Kalmar är en av franchisebutikerna, vilken innebär 

att de flesta besluten som har med marknadsföring och liknande att göra tas på central nivå och inte 

i den enskilda butiken. Företag A:s vision är att inspirera kunderna att förnya sina hem och erbjuda 

branschens bästa service och kundbemötande. Var du än bor har du alltså nära till en välfylld butik 

med stort sortiment och god service under ett och samma tak. Företaget ser sin målgrupp som 25-40 

år. 

 

Vid den personliga intervjun träffade vi Företag A:s butikchef, Anneli. Vi har även haft kontakt 

med Alice, som arbetar med marknadsföringsfrågor på företagets huvudkontor. 

4.1.2 Företag B 

Företag B är en så kallad frivillig fackhandelkedja, vilket innebär att varje butik är en juridiskt 

självständig butik som drivs av en egen ägare. Kedjan har ca 60 butiker runt om i Sverige. 

Framtidsvisionen är att skapa fler sköna hem. Hem där människor kopplar av och trivs med möbler, 

idéer och heminredning från företag B. Företag B är en stor möbelkedja, men vi värnar alltid om 

den nära relationen med vår lokala marknad – med dig. För oss i Företag B-familjen är inredning 

både ett personligt intresse och företagande – ett möbelköp ska vara både snyggt och tryggt. Här 

finns alltid någon som lyssnar på dina frågor och synpunkter, även långt efter möbelköpet. Dra 

nytta av vår kunskap, så garanterar vi ett tryggt köp. Kedjans målgrupp är främst personer i 40-års 

åldern. 

 

Även på företag B är det butikschefen som vi talat med vid våra intervjuer, Björn. 

4.1.3 Företag C 

Företag C är en privatägd kedja som funnits i Sverige i ca 60 år. Kedjan har knappt 20 butiker i 

Sverige och har också butiker i ett antal andra länder. Företag C är ett multinationellt möbelföretag 

som grundades på 40-talet. Bolaget ägs av en stiftelse i Nederländerna, men kontrolleras fortfarande 

av grundarfamiljen. Under verksamhetsåret 2006 omsatte koncernen 161 miljarder kronor. Idag har 
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koncernen omkring 104 000 anställda i 44 länder. I augusti 2007 hade Företag totalt 238 varuhus i 

34 länder. 2007 invigdes ett nytt varuhus i Karlstad som därmed blev det sjuttonde i Sverige. Från 

början såldes pennor, tavelramar, klockor, smycken, nylonstrumpor, plånböcker och annat som 

grundaren kom över. Möbler började inte säljas förrän 1947 och 1955 började egendesignade 

möbler säljas. Från början sålde Företag C:s grundare varor per postorder, men 1958 öppnades den 

första affären. 

 

På företag C har vi intervjuat Christine, som arbetar som inrednings- och kommunikationsansvarig. 

4.2 Känseln i servicelandskapet 
I detta avsnitt redovisas informanternas svar gällande känselsinnets betydelse i servicelandskapet, 

strukturerat kring ett par övergripande teman.  

4.2.1 Känselsinnet i butiken 

De intervjuade företagen framhöll alla att känselsinnet spelar en väldigt stor roll när kunden 

befinner sig i servicelandskapet. När vi frågade hur företagen arbetar med känseln i butiken nämnde 

alla det så kallade “kundvarvet”, hur kunden rör sig i butiken. Björn berättade studier har påvisat att 

de allra flesta kunder går till höger när de kommer in butiken. Varför kunde han inte förklara, men 

han sa att eftersom det förhöll sig på detta sätt var de tvungna att anpassa kundvarvet så att kunden 

inte skulle bli förvirrad när de kom in i butiken. Christine och Anneli sa båda att kundvarvet i deras 

företag var utvecklade på central nivå och såg likadant ut i alla företagets butiker. Alice förklarar att 

kundvarvet i företag A har utvecklats genom kundundersökningar där man frågat företagets kunder 

hur de vill att framtidens butik ska se ut och vad butiken ska innehålla. 

Björn nämnde att de hade arbetat med andra delar av sinnesmarknadsföring, även om han inte 

nämnde det specifika begreppet sinnesmarknadsföring. Han berättade att de har haft en 

skärgårdsinspirerad produktlinje och vid exponeringen av den i butiken spelades ljud med fiskmåsar 

och man försökte få det att lukta salt och hav. Det har även förts diskussioner om huruvida företaget 

ska ha musik i butiken, men än så länge har inget beslut tagits. 

Björn förklarade även att butiken hade så kallade “döda ytor”, speciella platser i butiken dit kunden 

inte hittade själv. För att motarbeta dessa döda ytor hade de försökt att placera mer populära 

produkter där, men kunderna hittade ändå inte dit själva utan personalen var tvungen att visa dem 

dit. Vad detta berodde på visste han inte, men det var ett stort problem för butiken. Björn berättade 

att delar av företagets sortiment inte fanns i butiken, utan endast kunde köpas “på bild”. 

“vi har massor med produkter, flera kvadratmeter med pärmar med 

produkter som vi inte har i butiken. Så det är ju att köpa på bild, då. 

Det är ju inte lika lätt, då givetvis. Man vill ju känna hur stadigt 

bordet är, hur soffan känns och så.” 

Företag C var ursprungligen ett postorderföretag, men ända sedan försäljningen skett genom butiker 

har känselsinnet och möjligheten att prova varit något som företaget arbetat mycket med, berättar 

Christine. Kedjan har de senaste åren haft en Internethandel, men nyligen har ett beslut tagits att 

eventuellt lägga ner denna Internetbutik. Anledningen sägs vara att man vill locka in fler kunder i 

butikerna. Christine säger att även om hon inte är insatt i detaljerna kring detta beslut så tror hon att 

det beror på upplevelsen som kunden får i varuhuset, som uteblir vid handel över Internet.  
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”varuhuset är outstanding, det absolut bästa säljmediet!... Du 

får en upplevelse av att gå hit. Du blir inspirerad, du kan ha 

med barnen, de kan leka, det finns plats för dem att hoppa och 

röra sig. Du får idéer och spännande upplevelser på vägen… 

Du kan känna och ta på sortimentet… de är en upplevelse 

egentligen att gå igenom ett Företag C-varuhus.” 

Företag A och B nämnde båda hur de arbetade med att få in kunden i butiken mer. De skickar inte 

längre ut kataloger till kunderna, utan delar istället ut kataloger till de kunder som kommer in i 

butiken. Därför är det självklart att arbetet med servicelandskapet är av största vikt, för varför ska 

kunden lockas in i butiken om de sedan inte trivs där? Detta var aspekter som båda företagen höll 

med om, men de kunde inte riktigt beskriva hur de arbetade med butiken mer explicit. Anneli och 

Björn sa att det var viktigt med en bra känsla i butiken, men de hade inga genomtänkta strategier för 

detta. Även Företag C jobbar aktivt för att locka fler kunder in i butikerna, till exempel genom att 

eventuellt lägga ner sin Internetbutik. 

Christine sa att Företag C:s definitiva målsättning är att alla varor ska finnas tillgängliga i butiken 

för att kunderna ska kunna känna, prova och testa alla funktioner. Hon sa också att hon trodde att 

det var otroligt viktigt att butikerna fungerar på detta sätt eftersom: 

”det är via att känna och ta som du får en känsla för material 

och hur skön och bekväm den (produkten) är…” 

Hon menade även att det var viktigt att kunderna kan känna och ta i allt eftersom det innebär att de i 

större utsträckning klarar sig själva i varuhuset och inte behöver lika mycket hjälp från de anställda. 

Även Anneli och Björn sa att de försökte arbeta med dessa saker, även om de inte hade några 

uttalade strategier för att tillfredsställa kundens behov att ta i produkterna. Anneli sa att hon 

hoppades att de skapade tillfällen för kunderna att ta i alla produkter, men kunde inte ge exempel på 

hur de aktivt arbetade med detta. Företag C var det enda av de intervjuade företagen som hävdade 

att arbetet med känselsinnet i butiken var mycket medvetet. Både företag A och B höll med om att 

det var viktigt att kunderna hade möjlighet att känna och ta på produkterna, men att det inte var 

något de aktivt arbetade med i utformningen av butiken.  

4.2.2 Temperatur 

Vi frågade alla informanter hur de arbetar med temperaturen i butiken. Hur kunden trivs i butiken 

spelar ju naturligtvis in i om de vill stanna kvar, men det var inget de undersökta företagen arbetar 

aktivt med. Anneli sa att de till och med har problem med just temperaturen i butiken eftersom 

byggnaden är så pass gammal. På vintern är det alldeles för kallt och på sommaren blir det för 

varmt. Hon sa att på sommaren blir det ibland så varmt att de märker att kunderna inte ville stanna 

kvar i butiken, utan stressar för att komma ut så fort som möjligt. Orsaken till att företaget valt att 

inte åtgärda detta problem är att det anses vara för dyrt. 

Christine talade mycket den upplevelse som det innebär att komma till ett av företagets varuhus. 

”Det ska vara en behaglig upplevelse att vara i varuhuset. Inte 

för kallt och inte för varmt”  
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Hon tror inte att företaget gjort några undersökningar för att hitta den optimala temperaturen, hon 

säger bara att den anpassas efter årstiden. Det kan vara svårt att temperera ett stort varuhus, menar 

Christine, men håller som sagt med om att det är viktigt att temperaturen i varuhuset är behaglig.  

4.2.3 Omgivning och underlag 

Hur möblerna visas i butiken är av största vikt, menade Björn. Att det ser hemtrevligt ut och att 

möblerna inte bara är uppstaplade som ett lager, annars kan ju kunderna inte föreställa sig hur de 

kommer att se ut i hemmet. 

På frågan om väggar och golv förändras på något sätt svarade både företag A och B att 

innerväggarna förändras varje säsong för att matcha sortimentet. Dock framhöll båda företagen i 

första hand andra aspekter än just känseln när de talade om hur butiken förändrades. Det var främst 

färgen på väggarna som ändrades, inte material och struktur.  

Företag C är det enda av de tre företagen där byggnaden är byggd för företagets räkning. Detta 

innebär att de haft kontrollen att utforma byggnaden helt efter sina egna behov och önskemål, till 

skillnad från de andra två företagen som flyttat in sina butiker i redan befintliga byggnader. 

Christine säger att eftersom ett av företagets huvudsakliga ledord är ”enkelhet” och eftersom de är 

ett lågprisföretag är byggnaden också utformad efter detta motto. Hon säger att det är viktigt att 

byggnaden i sig är så pass enkel att produkterna träder fram. Hon berättar också att alla möbler 

placeras på lönngolv av laminat. Detta för att känslan kunden få när de provar möbeln ska vara 

liknande den som de får när den står i deras eget hem.  

”skulle de stå på ett rått betonggolv så känns det ju inte lika… det blir 

en hemkänsla om de får stå på rätt material under.” 

4.3 Känseln i produkter 

I detta avsnitt redovisas informanternas svar gällande känselsinnets betydelse i produkter. 

Christine menade att eftersom syn och känselsinne jobbar hand i hand så fungerar känseln och 

möjligheten att ta i produkterna som ett komplement till hur produkterna ser ut. Det räcker inte att 

möblerna är snygga, de måste kännas bra också. Alice menar också att känseln är mycket viktig, 

framförallt i möbelbranschen. 

Känseln spelar stor roll när man väljer möbler. Det kan vara allt ifrån 

känslan i ett möbeltyg till ådringen i ett träslag. Vi jobbar mycket med 

att få fram rätt känsla på våra möbler. 

Christine sa även att eftersom syn och känsel kompletterar varandra är det viktigt att kunden ska 

kunna ta på produkterna för att kunna se att synintrycket och känselintrycket överensstämmer med 

varandra. 

Företag C har endast egendesignade produkter. Det finns ett bolag inom företaget som tar fram 

sortimentet. Det är detta bolag som tar alla beslut vad det gäller material och liknande. Björn 

berättade att de inte har hela sortimentet i butiken. En del av möblerna de säljer finns bara på bild i 

pärmar. Han sa att det händer att kunderna köper dessa möbler utifrån bilderna i pärmarna, men att 
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det inte är lika vanligt som att de köper möbler som finns i butiken. Han sa att de flesta kunderna 

vill känna på möblerna, hur stadiga de är och så vidare. Han berättade även att åtta av tio soffor som 

säljs av en modell är i det tyg som finns på soffan som är uppställd i butiken. Anneli beskrev nästan 

samma sak, men hon sa att då de har olika tyger på olika soffor så kan kunden i alla fall se tyget på 

en av sofforna och sedan välja att sätta det på en annan modell. 

Björn menar att vissa möbler, som till exempel sängar och soffor, är extra viktiga för kunden att 

prova och känna på. Han sa att det händer att kunder köper möbler som inte finns i butiken, men 

framhöll att det innebar en viss risk för kunden eftersom han/hon inte kunnat prova produkten. 

“antingen har ju kunden sett den någon annanstans, eller så 

tycker de att den är snygg på bild och köper den ändå. Men det 

är klart, det är ju en liten chanstagning, framförallt om det är 

något med tyg” 

Alla de undersökta företagen hade tygvagnar med många olika tygprover som kunderna kan välja 

mellan. Men båda Björn och Anneli beskrev hur svårt kunderna tycker att det är att föreställa sig en 

hel soffa i tyget som de kan se i tygvagnen. Därför säljs mest möbler i de tyger som finns i butiken. 

Björn sa att det ibland händer att en viss modell säljer väldigt dåligt, men om då de tar in en soffa i 

exakt samma modell, men ett nytt tyg så kan den börja sälja jättebra. Christine sa, precis som Björn, 

att det är de produkter som exponeras mycket i butiken som säljer mest. Företaget försöker visa så 

många som möjligt av de olika tygerna som kan väljas på till exempel en soffa, men att de 

naturligtvis inte kan visa alla olika alternativ samtidigt. Den soffan och det tyget som visas i butiken 

för tillfället säljer mest, vilket Christine tycker är en naturlig effekt. Den produkt som kunden kan se 

och prova kommer att sälja mer eftersom det känns tryggare för kunden att köpa något de har 

kunnat prova. 

Christine sade att material, till exempel träslag i möbler, i viss utsträckning är trendrelaterat. I viss 

utsträckning menar hon att efterfrågan på olika material skiljer mellan åldrarna. Hon tror att plast 

till exempel tenderar att tilltala de lite yngre kunderna. Hon sa även att det finns vissa material som 

är så pass traditionella att de alltid är populära. Hon nämnde att företaget har en del möbler i 

massiva material, som är deras högkvalitetsprodukter. När vi talade om kvalitet och material 

menade hon att produkten självklart aldrig får bli så enkel att den inte klarar sin funktion, men så 

länge den är funktionell finns det olika sätt att pressa priset genom att välja billigare material. Hon 

hävdade, precis som Björn, att även om massiva material inte behöver vara av högre kvalitet än 

andra material är det många kunder som ändå väljer dessa material för kvalitetskänslan.  

Björn talade även om materialet i produkterna kunde ge kunden en viss kvalitetskänsla. Han 

beskrev företag B:s sortiment som huvudsakligen rejäla möbler i massiva material. Han sade att 

kunder ofta provlyfter och känner på möbler och han menade att ett bord i till exempel massiv ek 

genom sin tyngd kan ge en bild av högre kvalitet än faner.  

När det gäller produktens material sa både Anneli och Björn att deras butiker inte har mycket grejer 

i plast. Björn sa som sagt att deras kundgrupp som enligt honom är lite äldre efterfrågar lite mer 

“rejäla” material. Enligt honom kan andra möbelföretag som kanske har en lite yngre målgrupp ha 

lättare material som plast, och till viss del “tuffare” design, men då hans kunder ärr äldre efterfrågar 

de mer massiva, högkvalitativa material. Han sa också att ett massivt ekbord inte nödvändigtvis har 
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högre kvalitet än andra lättare material, men att många kunder ser det på det sättet. En viss tyngd i 

en möbel signalerar hållbarhet. 

Företag C driver en reklamkampanj som innebär att kunden har möjlighet att byta sin säng upp till 

tre månader efter inköpstillfället. Christine påpekade att hon tror att detta är jätteviktigt: 

”även om du kommer hit och vi presenterar våra sängar, och 

du kan känna, och du kan ligga i dem och prova olika kuddar 

och så. Men det är ju egentligen inte förrän man har sovit 

några nätter som man egentligen kan känna in ordentligt.” 

Hon sa även att det händer ibland att kunder kommer tillbaka och byter och hon tror att det skapar 

en trygghet för kunden att veta att de kan byta. Även om hon menade att företagets sängar är 

förhållandevis billiga trodde hon att det för de allra flesta är ett så pass stort inköp att denna 

trygghet kan vara helt avgörande för köpbeslutet. 

4.4 Känseln i reklam 

Med reklam menar vi i första hand de produktkataloger som alla de undersökta företagen 

tillhandahåller för sina kunder. Vissa skillnader finns mellan de olika föregen i hur dessa kataloger 

distribueras. Företag A har tidigare skickat ut sina kataloger till de kunder som har anmält intresse 

på företagets hemsida. Det har de nu slutat med och katalogen kan endast hämtas i butiken, det går 

inte längre att få den hemskickad. Även företag B har slutat att skicka ut sin katalog och även deras 

kunder får hämta den i butiken. Företag C skickar ut sin katalog till alla hushåll i Sverige. 

Anneli beskriver Företag A:s katalog som påkostad. Hon säger att eftersom företaget står för hög 

kvalitet är det självklart viktigt att även katalogen signalerar hög kvalitet. Hon motsätter sig dock 

ledningens val att inte längre skicka ut katalogen till kunderna. Hon förklarar att tanken varit att 

locka in kunderna i butiken, men hon menar att kedjan missat mycket genom att inte skicka ut 

katalogen och hoppas att detta kommer förändras till kommande år.  

Även Alice på företag A huvudkontor framhöll viktens betydelse vid val som har med katalogen att 

göra. Hon säger att de faktorer som spelar in vid utformningen av trycksaker främst är budget och 

vilken kvalitet man vill uppnå. 

Både Anneli och Björn beskrev hur viktigt det är att butiken ser likadan ut som bilderna i katalogen. 

Kunden måste kunna känna igen sig när de kommer in i butiken menar de. Därför bäddar 

personalen sängen med likadana lakan som finns på bilderna i katalogen. Detta blir ett slags sätt att 

ge kunden en möjlighet att känna på bilden som de sett i katalogen. 

Christine berättade att företagets katalog tas fram av ett bolag inom företaget. Katalogen skickas ut 

till alla hushåll i Sverige och innehåller alla produkter som garanterat ska finnas i alla varuhus. 

Detta innebär dock inte att hela företagets sortiment finns med i katalogen, eftersom den skulle bli 

alldeles för tjock och det skulle göra det omöjligt att skicka ut den till alla kunder. 

Christine förklarade vidare att eftersom företaget är ett lågprisföretag som står för enkelhet måste 

även katalogen förmedla denna känsla: 
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”Vi skulle ju aldrig presentera ett glassigt magasin som var på 

alla sätt och vis miljövidrigt och högkostnad…men det ska ju 

inte vara så dåligt att den knappt håller ihop eller att 

produkterna ser taffliga ut.”  

Anneli beskrev företag A:s katalog som påkostad och menade att eftersom företaget står för kvalitet 

är det viktigt att katalogen också förmedlar detta budskap. Valet att inte skicka ut katalogen till 

kunderna förklarade hon med att ledningen vill locka fler kunder in i butiken. Hon berättade också 

att katalogen ser princip likadan ut från år till år, i fråga om storlek och format. Dock har 

papperskvaliteten förändrats något de senaste åren, från ett mattare papper till blankare. 

Även Björn berättade att deras katalog har förändrats något i fråga om format de senaste åren. 

Bland annat har avsnitt med hemma-hos-reportage lagts in där man kan se företagets möbler hemma 

i en familjs hem. Björn beskriver att syftet med dessa reportage är att ge kunden en “magasin-

känsla” och liknar katalogen med en heminredningstidning. 

Även om Christine inte är insatt i beslutprocessen kring katalogen säger hon att hon inte tror att 

pappersvalet är slumpmässigt.  

 

”det skulle förvåna mig extremt mycket om man inte hela tiden 

jobbade även med den biten. Det finns ju människor som 

jobbar enbart med att hålla koll på sådant.” 

Även Björn förklarar att de har personal på det centrala kontoret som sköter frågor som har med 

pappersval och liknande att göra.  

4.5 Mönster i empirin 

Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av likheter och skillnader i svaren från de 

olika informanterna. Eftersom detta är en kvalitativ studie kommer dock inga slutsatser eller 

generaliseringar att göras utifrån detta. 

Vår upplevelse är att alla informanter var överens om att det var viktigt att arbeta med känselsinnet 

både i butik och i marknadsföring. Dock skilde sig deras uppfattning om hur viktigt det var. Alla 

framhöll att deras butiker var uppbyggda så att kunden skulle kunna känna och ta på alla produkter. 

Detta tyder på att det finns en medvetenhet om att kunder har ett behov av att kunna känna på saker 

för att bilda sig en uppfattning om den.  

Vi upplevde också att informanterna hade svårt att skilja mellan begreppen känsel och känsla. Alla 

de intervjuade ansåg att det var viktigt att skapa en känsla, men visste inte riktigt hur detta skulle 

göras.  
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5. Diskussion och tolkning 

I detta avsnitt kommer de redovisade resultaten från förra kapitlet kopplas samman med de 

teoretiska utgångspunkterna för att sedan diskuteras och tolkas. Analysen är strukturerad efter de 

tre områden som resultaten redovisades efter för att göra den så lätt att följa som möjligt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.1 Marknadsföring som upplevelse 

Eftersom det varit oundvikligt att komma in på sinnesmarknadsföring som helhet ska vi i detta 

stycke diskutera företagens medvetenhet och eventuella arbete med detta. 

Ingen av informanterna hade hört talas om sinnesmarknadsföring som begrepp, men under 

intervjuernas gång framkom det att de alla hade arbetat med att nå vissa sinnen i sin 

marknadsföring. Björn nämnde till exempel att de vid lanseringen av sin skärgårdsinspirerade 

produktlinje hade funderat på att använda sig av dofter som skulle associeras med skärgården. 

Hultén m.fl. (2007) säger att luktsinnet är ett av de sinnen som starkast skapar känslor och 

associationer och förbättrar återkopplingen och igenkännbarheten.  

Alla de undersökta företagen arbetade också i större eller mindre utsträckning med musik i sina 

butiker. Detta är en av de vanligaste strategierna för att tilltala hörseln. Björn nämnde att företaget 

valt att spela lugn och avslappnande musik på sängavdelningen. Hultén m.fl. (2007) säger att ljud 

kan användas för att skapa en atmosfär eller ett tema. Även Bitner nämner musikens framträdande 

roll i den fysiska omgivningen. Ljud används också för att väcka uppmärksamhet och skapa känslor 

hos kunderna. 

Christine på företag C sa att det ska vara en upplevelse att komma till ett av deras varuhus. Hon 

menade att ett besök till butiken innebär möjligheter för kunden att uppleva produkterna och få 

inspiration om heminredningslösningar. Dock har företaget inte utarbetat sinnestrategier för alla 

fem sinnen för att skapa den totala sinnesupplevelse som Hultén m.fl. talar om. 

Informanterna uttryckte spontant en vilja att skapa en upplevelse för kunden. Alla de intervjuade 

personerna ansåg att detta är en självklarhet och begrepp som ”hemkänsla” och ”inredningskänsla” 

kommer upp under intervjuerna. Detta tyder på den utveckling av marknadsföringen som vi har 

diskuterat i tidigare kapitel. Dock verkar det som att denna utveckling än så länge är i ett så pass 

tidigt stadium att arbetet inte hunnit utvecklas och förfinas. Vårt intryck är att alla de undersökta 

företagen arbetar med delar av sinnesmarknadsföring, men på ett omedvetet sätt. 

5.2 Servicelandskap och känsel 

Christine kallade det fysiska varuhuset för företagets “bästa säljmedia”, vilket kan jämföras med 

Underhills (2006) beskrivning av varuhuset som en tredimensionell reklamplats. Enligt Underhill 

fattas de allra flesta köpbesluten mer eller mindre spontant i butiken och det är därför viktigt att den 

fysiska omgivningen är utformad så att dessa köpbeslut uppmuntras. Alla företag hävdade att deras 

målsättning är att alla produkter i butiken ska finnas tillgängliga för kunden att prova och ta på. 
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Christine framhöll även att känseln är viktig ur självbetjäningssynpunkt. För att kunna hålla sina 

personalkostnader nere är det viktigt att kunden klarar sig själv i butiken. Även Bitner (1992) 

framhåller hur viktigt det är att landskapet är utvecklat så att kunden kan klara sig själva och inga 

frågor eller onödig irritation uppstår. På detta sätt är känselsinnet inte bara viktigt för kundens 

upplevelse, det är också strategiskt intressant för företagen för att hålla kostnaderna nere. 

Företag A berättade hur de har problem med temperaturen i butiken. Temperatur är en av de 

faktorer som Bitner (1992) nämner, vilken påverkar både anställda och kunder som vistas i 

tjänstelandskapet. Hon menar att temperaturen är en av de faktorer som avgör hur länge kunden vill 

stanna i butiken. Anneli beskrev hur kunderna på sommaren ofta inte står ut med att vara kvar i 

butiken på grund av hettan. Detta menar vi utgör ett mycket stort problem för företag A. Underhill 

(2006) skriver upprepade gånger att tiden som en kund spenderar i en butik står i direkt relation till 

hur mycket han eller hon köper. Anneli berättade också att företag A har tagit ett strategiskt beslut 

att inte längre skicka ut sin produktkatalog till kunderna, just för att man vill locka dem in till 

butiken. Dock finns det ingen större mening med att locka kunden till butiken om det är så varmt att 

de inte kan uthärda att stanna tillräckligt länge för att köpa någonting. Företag A har valt att inte 

åtgärda problemet med temperaturen med anledning att det har ansetts vara för dyrt. Vi anser dock 

att en investering i ny klimatanläggning antagligen skulle gagna företaget i längden. Det är en stor 

kostnad att inskaffa anläggningen men in längden kommer det att löna sig och antagligen även bidra 

till vinst. Inte heller företag B eller C kunde säga att de medvetet arbetar med just temperatur, dock 

sa de sig inte ha några problem med temperaturen. De berättade att temperaturen anpassas efter 

årstid och framhöll att det är mycket viktigt att kunden trivs i butiken. 

Christine sa att det ska vara en behaglig upplevelse att befinna sig i varuhuset och menade också att 

kunden får en upplevelse genom att komma dit. Detta kan kopplas till Mossbergs (2003) 

resonemang kring den fysiska omgivningen som ett “upplevelserum”.  Enligt det postmodernistiska 

resonemanget att kunder inte längre i första hand efterfrågar funktionalitet anser vi att arbetet med 

upplevelseorienterade butiker är mycket viktigt. Detta skulle kunna utvecklas i alla de företag som 

vi undersökt.  

Precis som företag A har företag C också börjat arbeta allt mer med att locka kunder till sina 

butiker. Företaget överväger att lägga ner, eller minska omfattningen på sin Internethandel. 

Anledningen till detta sägs vara att de vill utveckla varuhusen, vilka de anser vara sin viktigaste 

försäljningskanal. Citrin m.fl. (2003). menar att ett av de största problemen med Internethandel är 

att möjligheten att känna och prova produkterna uteblir. Därför hävdar de att Internethandel kräver 

att kunden känner ett förtroende för märket och därför är villig att köpa utan att först kunna 

undersöka varan. Dock hävdar Underhill (2006) att dagens konsumenter i allt mindre utsträckning 

känner ett sådant förtroende och att känselsinnet därmed har fått en ökad betydelse. Han menar att 

Internetbutiker därför aldrig kommer att kunna ersätta fysiska butiker, utan endast utgöra ett 

komplement till dessa. Vi tror att Underhills resonemang är riktigt, speciellt i möbelsektorn. Möbler 

är produkter som köparen ska vara i kontakt med dagligen och att de är bekväma är därför deras 

kanske viktigaste egenskap. Dessutom är de så pass dyra att kunden antagligen vill försäkra sig om 

att de känns rätt. 

Alla de intervjuade företagen berättade att deras största kundgrupp består av kvinnor. Detta gör 

deras arbete med känselsinnet i butiken extra viktigt, med tanke på de teorier som både Underhill 

(2006) och Citrin m.fl. (2003) lyfter fram att kvinnliga konsumenter har större behov av taktil 

stimulans (i köpsituationer) än vad män har. Underhill (2006) menar att kvinnor och mäns sätt att 



Jeanette Andersson 

Anna Denker 

Maja Lundqvist 

 

 

  
39 

shoppa skiljer sig kraftigt åt och att företagen därför i stor utsträckning måste anpassa sin 

marknadsföring och varuexponering efter kundgrupp. 

Arkitekturen och omgivningarna är inget som informanterna hävdade att företagen har arbetat 

särskilt mycket med ur marknadsföringssynpunkt. Christine förklarade att alla deras möbler står på 

ett lönnfaner-golv för att det ska kännas så likt ett hem som möjligt. Hon menade även att eftersom 

företag C står för enkelhet är det viktigt att byggnaden är utformad efter detta ledord. Arkitekturen 

på byggnaden får inte vara för uppseendeväckande, menade Christine. Detta kan kopplas till 

Mossberg (2003), som säger att arkitekturen kan vara ett sätt för företaget att förmedla ett homogent 

budskap. Detta kan komma till uttryck dels genom att byggnaden förmedlar företagets övergripande 

koncept, på det sätt som Christine beskriver. Dels kan även handla om att kedjor arbetar med att alla 

butiker ser likadana ut - något som alla informanterna nämner. Eftersom alla de undersökta 

företagen ingår i större kedjor är det viktigt att alla butiker ser så lika ut som möjligt både vad gäller 

interiör som exteriör. Detta för att kunden ska känna igen sig oavsett vilken butik han eller hon 

befinner sig i.  

5.3 Produkter och känsel 

Enligt Kotlers (2002) klassifikation av produkter är möbler shoppingprodukter, vilket även skulle 

kunna benämnas som sällan-köps-varor. Dessa är lite dyrare än till exempel dagligvaror och köps 

mer sällan. Därför har kunden ett större informationsbehov vid köp av möbler än vid köp av mer 

vardagliga varor och lägger också ner mer tid på att jämföra och prova. Detta stämmer väl in på 

informanternas resonemang kring sina egna produkter.  

De intervjuade från de olika företagen beskrev att kunderna i stort sett alltid vill provsitta, känna 

och klämma på möblerna, ibland även lyfta dem. Därför är det viktigt att produkterna “känns rätt”. 

Från en bild i till exempel en katalog eller en reklamannons har konsumenten antagligen redan gjort 

sig en uppfattning om hur möbeln känns, det vill säga de har en förväntning. Om möbeln inte känns 

som kunden har förväntat sig finns risken att han/hon blir besviken och väljer att inte köpa den. Det 

är därför viktigt att möbeln känns lika bra som den ser ut. Christine beskrev detta som att synen och 

känseln jobbar “hand i hand”. I detta resonemang passar Citrins m.fl. diskussion kring 

Internethandel in. Återigen kan vi konstatera att möbler är produkter som kunder i stor utsträckning 

vill undersöka taktilt.   

Christine berättade att deras högkvalitetsprodukter är tillverkade i massivt trä. Dock menade både 

hon och Björn att massiva material inte nödvändigtvis faktiskt är av högre kvalitet än till exempel 

faner. Både Lindstrom (2005) och Hultén m.fl. (2007) säger att tunga material generellt ger en 

högre kvalitetsupplevelse än lättare material som till exempel faner eller plast. Informanterna 

menade även att en del material tilltalar olika kundgrupper olika mycket. Ett material som till 

exempel plast uppfattas som mindre populärt bland äldre kunder. Företag A och B beskrev sig båda 

som högkvalitetsföretag och förklarade att de inte har mycket produkter i plast. De beskrev också 

sina kundgrupper som något äldre. Detta kan kopplas till Kotlers (2002) resonemang om att vilket 

material som används i företagets produkter speglar deras hela kultur. Ett medelålders par är 

antagligen mer benägna att köpa mer ”rejäla” möbler, dels eftersom det förmedlar kvalitet, men 

även eftersom äldre människor kanske inte flyttar lika ofta. Yngre människor, till exempel 

studenter, tilltalas kanske oftare av lättare material och möbler som kan plockas isär och därmed är 

lätta att frakta. 
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Christine på företag C menade att de är ett lågprisföretag. Därför är möblerna också tillverkade i så 

billiga material som möjligt. Dock framhöll hon vikten av att produkten aldrig får bli så billig att de 

inte klarar sitt syfte. Detta resonemang kan kopplas till Grönroos (2002) diskussion om kvalitet. 

Enligt honom utgörs den totala kvaliteten av om slutprodukten kan uppfylla sitt syfte samt 

leverensprocessens kvalitet. Kvaliteten bestäms också av vilka förväntningar kunden har. Priset 

påverkar naturligtvis förväntningarna, men Christine menar att oavsett hur billig en vara är ska den 

alltid vara användbar.  

Informanterna förklarade alla att de inte kan visa hela sitt sortiment i butiken, på grund av platsbrist. 

Till exempel finns en soffa oftast bara i ett tyg. Om kunden vill ha den i ett annat tyg kan de välja 

mellan prover i en tygvagn. Tyget som finns på soffan i butiken säljs dock oftast överlägset bäst. 

Detta är ännu ett exempel på känselsinnets betydelse. Eftersom det innebär en risk att beställa en 

soffa i ett tyg som man faktiskt inte kan prova så väljer de flesta kunder helt enkelt det tyg som 

finns på soffan i butiken. 

5.3 Känselsinnet och katalogen 

Eftersom vi vet att kundens kvalitetsförväntningar bestämmer den totala upplevelsen av kvalitet tror 

vi att budskapet som katalogen förmedlar är mycket viktigt. Detta resonemang stöds av Kotler 

(2002) som säger att reklamen är en viktig del i uppbyggnaden av företagets image. De mest 

framträdande faktorerna när det gäller känselsinnet och kataloger är vikt och papperskvalitet. Hur 

papperet känns kan ytterligare delas upp i material och ytskikt. Ett blankt papper signalerar en 

starkare känsla av lyx och kvalitet. Precis som när det gäller produkter kan också en tyngre katalog 

inge en högre kvalitetskänsla.  

Anneli sa att företag A:s katalog är påkostad och att det är viktigt att katalogen ger kunden en hög 

kvalitetskänsla eftersom företag A står för hög kvalitet på sina produkter. Eftersom reklam, eller i 

detta fall katalog, ofta är den första kontakten mellan företag och kund är det extra viktigt att 

kunden upplever den på rätt sätt. Hur kunden uppfattar katalogen kommer att skapa en förväntning 

om företaget och vad de kan erbjuda. Detta styrks även av Hultén m.fl. (2007) som visar hur ett 

företag som ICA använder olika papperskvalitet för att förmedla olika budskap. 

Christine höll med om att katalogens utformning är viktigt för vilken budskap företaget står för. 

Företag C är ett lågprisföretag och skulle därför aldrig använda en papperskvalitet som signalerade 

lyx. Utifrån en tidigare gjord undersökning vi vet att människor i blindtest kan skilja högkvalitativt 

papper från billigare papper tror vi att detta är extremt viktigt.  

Företag A har nyligen valt att använda sig av en glansig, tjock framsida på sin katalog, till skillnad 

från tidigare då den var matt. Detta i samband med att företaget har slutat skicka ut katalogen till 

sina kunder. Ett tjockt glansigt papper signalerar dyrbarhet och lyx. Företag C nämner att det är 

viktigt att katalogen signalerar enkelhet och miljövänlighet och de har därför valt ett tunnare papper 

i deras katalog.  
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6. Slutsatser  

I detta avsnitt ska vi diskutera de resultat som redovisats i föregående kapitel och koppla de till de 

teorier vi finner lämpliga.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.1 Forskningsfråga 

I detta stycke ska vi diskutera hur vi tycker att vi har besvarat forskningsfrågan och uppfyllt syftet 

med undersökningen. 

Frågan vi ställt och sökt svar på i denna uppsats är hur använder sig möbelföretag av känselsinnet i 

sin marknadsföring? För att undersöka detta genomförde vi intervjuer med ansvariga på tre ledande 

möbelföretag i Kalmar. Det vi kommit fram till är i första hand att de intervjuade personernas 

kännedom om sinnenas betydelse i marknadsföringen var mindre än vi hade förväntat oss. Dock 

upptäckte vi många sätt som de faktiskt arbetade med känselsinnet utan att de var medvetna om det. 

Vi tror därför att det behövs mer teori inom ämnet för att det ska bli praktiskt tillämpbart. 

Alla de intervjuade höll med om att känselsinnet var mycket viktigt inom möbelindustrin. Företagen 

har alla som målsättning att skapa tillfällen för kunderna att vidröra och utforska produkterna. Vi 

tror dock att detta arbete skulle kunna utvecklas i många fall. Företag C är det av de tre företagen 

som vi anser ha kommit längst i sitt arbete med känselsinnet. Ett exempel är erbjudandet om 

bytesrätt på sängar som företaget har. Ett annat exempel är att företaget under en period ställde ut 

ett antal soffor på en offentlig plats i Stockholm. Genom att på dessa sätt utöka möjligheterna för 

kunder att känna på produkterna tror vi att Företag C vinner kundernas förtroende och intresse. 

Vi tror, som Underhill (2006) menar, att konsumenterna idag är mer skeptiska och har mindre 

förtroende för märken och företag än tidigare. Därför blir det allt viktigare att skapa trovärdighet 

genom fakta, vilket betyder att låta kunderna undersöka varor och försäkra sig om kvalitet på egen 

hand. Detta är den främsta anledningen till att vi tror att arbetet med just känselsinnet är extra 

viktigt. 

Alla informanter sa att deras företag använder sig av känselsinnet vid utformningen av 

produktkatalogen. Dock var det bara företag C som kunde ge konkreta exempel på hur deras katalog 

signalerar olika budskap genom hur den känns. Till exempel är deras katalog den billigaste och av 

lägst kvalitet. Detta är ett medvetet val eftersom företaget står för lågpris och enkelhet. Företag C är 

också det enda företaget som hävdar att deras val av papperskvalitet påverkas av miljöfrågor.  

6.2 Teoretiska och praktiska konsekvenser 
Ju mer detta område utvecklas och ju fler undersökningar som genomförs desto lättare kommer det 

att bli för företagen att arbeta med sinnesmarknadsföring i praktiken. Eftersom 

sinnesmarknadsföring är ett väldigt nytt ämnesområde ur teoretisk synvinkel är det viktigt att 

tydliga teorier skapas för att de ska kunna tillämpas. Vi tror att detta är ett ämne som är på 

frammarsch i och med det paradigmskifte som det talas om. Konsumenter lägger mindre värde vid 

funktion, och konkurrensen ökar, vilket innebär att det är viktigt att nya sätt och nya värden skapas. 
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Det företag som erbjuder en upplevelse utöver det vanliga erbjuder också ett större värde för 

kunden. Utvecklingen av detta blir att produkten inte bara är själva varan eller tjänsten utan att 

processen i det här fallet börjar så fort konsumenten får syn på byggnaden, exteriören, där 

möbelföretaget huserar för att sedan fortskrida med interiören av butiken och sinnesupplevelsen 

därifrån. Alla intryck som frambringas från det att man som kund kör in på parkering till det att man 

lämnar butiken blir en del av produkten. Utifrån detta ökar därmed trycket på företagen att 

inkludera alla de mänskliga sinnena och tänka utifrån ett helhetsperspektiv. De nya produkterna är 

varken varor eller tjänster - de är upplevelser. 

Ett sidospår som vi kom in på under undersökningen var kedjornas uppbyggnad och 

beslutfattandeprocesser. I ett antal fall kunde informanten inte besvara vår fråga eftersom de inte 

visste varför de arbetar på ett visst sätt. Både Björn och Anneli beskrev att i stort sett alla butiker, 

oavsett var i landet de ligger, ska se ut och fungera på samma sätt. Dock beter sig inte kunder på 

samma sätt. Anneli menade att det är stor skillnad mellan en kund i Stockholm och en kund i Umeå. 

Vi tror att kedjorna bör se över dessa rutiner och kanske i större utsträckning utbilda de enskilda 

butikscheferna och låta dem organisera sina egna butiker för att på så sätt kunna ta tillvara på 

kundernas individualitet och unikhet. 

I och med att miljömedvetenheten ökar bland allmänheten tror vi även att känseln spelar en större 

roll ur materialsynpunkt. Kunder blir mer och mer uppmärksamma på vilka material en vara är 

tillverkad av och detta påverkar allt mer deras val. Vi tror att miljövänliga material, eller material 

som känns miljövänliga kommer få en ökad betydelse under de närmaste åren. 

Denna uppsats må inte vara speciellt resultatfylld, men den är ett steg på vägen. Allt mer och mer 

inom marknadsföringsfältet och likaså företagsekonomi i stort, handlar det mer och mer om de små 

upptäckterna. I dagens era är det inte längre möjligt göra något grandiost som att uppfinna hjulet 

eller upptäcka Latinamerika, utan det handlar om de små sakerna och om att utveckla och förfina 

det man redan vet. Vi hävdar härmed att vår undersökning är en bit på väg och att den 

förhoppningsvis bereder väg för kommande forskare. 

6.3 Slutord 

Tjänstesektorn har länge karaktäriserats av ett arbete med att försöka produktifiera sina tjänster för 

att göra dem mer påtagliga och därmed lättare kunna sälja dem. Vad som verkar intressant då vi 

undersökt möbelindustrin ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv är att en motsvarande, om än 

motsatt effekt nu verkar inta produktindustrin. Sinnesmarknadsföring skulle kunna ses som ett 

försök att tjänstefiera produkter. Genom att tillföra mervärden till de fysiska produkterna skapas en 

upplevelseindustri där det ibland är svårt att säga vad som är viktigast - produkten eller tjänsten.  

6.4 Metodkritik 

Eftersom de undersökta företagen alla ingår i kedjor som består av olika strukturer påverkas deras 

svar av detta. De olika informanterna har olika mycket ansvar vad det gällde marknadsföringen, 

vilket också märktes i deras svar. Detta är visserligen ett problem vid alla undersökningar som söker 

information från flera källor och eftersom vi är medvetna om denna faktor tror vi inte att det har 

verkat negativt på resultaten. 
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Den största kritiken mot vårt arbete är att informanterna i vissa frågor inte besatt tillräckligt med 

kunskap. Vårt syfte var att undersöka hur känselsinnet används i praktiken och det var därför vår 

målsättning att intervjua personer som arbetade i de faktiska varuhusen och butikerna. Dock skulle 

det kanske ha varit givande för undersökningen att även intervjua personer på företagen som 

arbetade mer explicit med marknadsföringsfrågor och beslut. Vi trodde dock att eftersom de 

undersökta företagen ingick i stora kedjor skulle de ha kunskap om bakgrunden till 

marknadsföringsbesluten – även om dessa togs centralt. I vissa fall förhöll det sig på detta sätt, men 

i andra fall medgav informanterna att de inte visste varför de arbetade på ett visst sätt. Vi anser att 

eftersom syftet var att undersöka hur arbetet såg ut i praktiken spelar detta ingen större roll. 

Huruvida hade vi velat undersöka hur ledningen avsåg att arbeta med känselsinnet hade vi behövt 

söka andra källor. Men det hade inneburit en annan undersökning, med ett annat syfte. 

6.5 Framtida forskning 

Vår åsikt är att känselsinnet hittills inte har utforskats i tillräckligt stor utsträckning inom 

marknadsföringen och att mer forskning inom området är nödvändigt. Många olika aspekter av 

detta fält är ännu outforskade och då företagens arbete med sinnesmarknadsföring i allmänhet och 

känselsinnet i synnerhet verkar väldigt begränsat tror vi att fler undersökningar är nödvändiga för 

att företag ska inse betydelsen av ett aktivt arbete med de mänskliga sinnena. 

Vi tror att det behövs fler undersökningar av det slag som Underhill (2006) har genomfört för att 

ytterligare påvisa känselsinnets betydelse inom detaljhandeln. Att känselsinnet är viktigt kan vi 

konstatera, men frågan om hur viktigt är ännu obesvarad.  

Det mest uppenbara området för känselsinnets betydelse är naturligtvis servicelandskapet, i det här 

fallet butiken. Vi tror dock att känselns betydelse spelar in i ett antal andra situationer och tror att 

detta skulle kunna bli ett intressant område för vidare forskning. Till exempel tror vi att 

undersökningar på hur papperskvalitet påverkar kundernas uppfattning om företaget skulle kunna 

berika marknadsföringsvärlden. Enligt vår intervju med Martin Arvidsson, som forskar i 

känselsinnets psykologiska betydelse, genomförs just nu många undersökningar av detta slag. Detta 

är dock än så länge endast sluten företagsforskning och inget som marknadsförare kan ta del av. 

Likväl visar det att många företag är medvetna om känselsinnets betydelse och att det antagligen 

kommer att spela en större roll i framtiden. 

Känselsinnet är ett väldigt intressant fenomen eftersom det vid närmare eftertanke inte endast 

handlar om beröring med huden utan även om beröring av andra sinnen. Genom sitt känselsinne kan 

människan bygga upp något som kallas för formsinne, vilket innebär att vi vet hur ett föremål känns 

utan att faktiskt ta i det. I detta fall hänger känsel och känsla ihop. Detta är något vi tycker är 

intressant och hoppas att det kommer att ske undersökningar kring detta i framtiden. Hultén m.fl. 

(2007) hävdar att känselsinnet är inte bara ett intimt sinne som främst kommer till användning vid 

fysisk beröring utan även hjälper oss att uppfatta det tredimensionella. Genom att undersöka 

sambandet mellan dessa två fenomen, känsla och känsel, tror vi att sinnesmarknadsföringen kan 

föras framåt, specifikt då gällande känselsinnet. Vi tror att möjligheterna är i princip oändliga vad 

gäller formsinnet men att det krävs ytterligare forskning och undersökningar för att verkligen förstå 

hur detta samspel ska användas för att locka kunder på bästa sätt. I och med att utvecklingen av ny 

teknologi sker i rask takt hävdar vi att det inte behöver ta allt för lång tid innan 

sinnesmarknadsföring, specifikt gällande känselsinnet, och teknologin har kommit fram till nya 

lösningar och på så sätt vidareutvecklat området.  
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

Inledande frågor om befattning och ansvarsområden 

- Personligt ansvar? 

- Företagsstruktur? 

Känselsinnet i servicelandskapet 

- Tar kunderna på saker i butiken? 

- Skapar företaget tillfällen för kunden att kunna känna på allt? 

- Interiör och exteriör 

- Temperatur? 

- Beslutfattande kring butiksutformningen/servicelandskapet 

Känselsinnet i produkter 

- Material 

- Vikt 

- Kvalitet 

- Beslutfattande kring produktmaterial 

Känselsinnet i katalogen 

- Papperskvalitet 

- Beslutfattande kring katalogen 

Avslutande frågor 

- Är det viktigt? 

- Går det att utveckla? 

 


