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Förord 

Med denna studie sätter vi nu punkt på en lärorik och rolig tid på Karlstads 

universitet där vi har läst Civilekonomprogrammet.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som har bidrag till denna studie. 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som ställde upp och deltog i vår 

undersökning. Utan er hjälp hade denna studie inte varit möjligt. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jörg Pareigis som varit 

otroligt hjälpsam genom hela processen. Ett stort tack bör även riktas mot 

Poja Shams som varit mycket hjälpsam med vår metod och CTF consumer lab 

på Karlstads universitet som lät oss nyttja deras utrustning. 

Studien är skriven tillsammans och vi svarar gemensamt för dess fullständiga 

innehåll. 
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Sammanfattning 

Titel:  Omedveten arousal i butiksmiljön 

Nyckelord: Arousal, omedveten arousal, servicescape, butiksmiljö, 

konsumtionsbeteende, GSR-armband, eyetracking, 

elektrodermal aktivitet 

Nivå:  Företagsekonomi – examensarbete civilekonom, 30.0 hp. 

Institut:  Karlstads universitet 

Författare:  Johan Eriksson, 920408 

 Sissel Södermyr, 890524 

Handledare: Jörg Pareigis 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer 

som framkallar omedveten arousal i en riktig 

butiksmiljö. Vidare vill vi undersöka om skillnader i 

kundrelaterade konsumtionsvariabler påverkar 

omedveten arousal.  

Metod:  Studien kombinerar en kvantitativ och kvalitativ ansats 

där 60 respondenter deltog i studien. Data samlades in 

via två enkäter, GSR-armband och ett par eyetracking-

glasögon.  

Bidrag:  Studien har bidragit med en kategorisering av 

omedvetna arousalutslag baserat på vad respondenter 

reagerat på i butiken. Skillnader i kundrelaterade 

konsumtionsvariabler har identifierats i förhållande till 

omedveten arousal. 

Originalitet: Med hjälp av studiedesignen har data kunnat samlas in i 

en riktig butiksmiljö. Respondenterna har således 

kunnat handla som vanligt i en miljö med andra kunder, 

personal och fysiska faktorer i butiken.   
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Abstract 

Title: Unconscious arousal in a store environment 

Key words: Arousal, unconscious arousal, servicescape, store 

environment, consumer behavior, GSR-wristband,  

eye tracking, electrodermal activity  

Degree: Business Administration – Degree Project, Master of 

Science in Business and Economics, 30.0 ECTS 

Institution:  Karlstad University 

Authors: Johan Eriksson, 920408 

 Sissel Södermyr, 890524 

Tutor: Jörg Pareigis 

Purpose: The purpose with this study is to examine what factors 

evoke unconscious arousal in a real store environment. 

We will also examine if there are any differences in 

customer related consumption variables which affect 

unconscious arousal. 

Method:  The study combines a quantitative and a qualitative 

approach where 60 respondents participated in the 

study. Data was collected by two surveys, a GSR-

wristband and a pair of eyetracking-glasses. 

Contributions: The study has contributed with a categorization of 

unconscious arousal peaks based on what the 

respondents reacted to in the store. Differences in 

customer related consumption variables have been 

identified in relation to unconscious arousal. 

Originality:  The study design has allowed data to be collected in a 

real store environment. The respondents have been able 

to shop as usual in an environment with other 

customers, staff and physical factors in the store.  

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ........................................................................................................ 9 

1.1. Problembakgrund ..................................................................................... 9 

1.2. Problemformulering ............................................................................... 10 

1.3. Syfte ........................................................................................................ 12 

1.4. Studiens disposition ................................................................................ 12 

2. Teoretisk referensram ................................................................................ 13 

2.1. Arousal ................................................................................................... 13 

2.1.1. Emotioners roll ................................................................................ 14 

2.1.2. Arousal i marknadsföring ................................................................ 16 

2.1.3. Medveten och omedveten arousal ................................................... 18 

2.1.4. Stimulus-Organism-Respons-modell .............................................. 20 

2.2. Servicescape ........................................................................................... 20 

2.2.1. Servicescapes dimensioner ............................................................. 21 

2.2.2. Social-servicescape ......................................................................... 24 

2.3. Sammanfattning ...................................................................................... 24 

3. Metod ............................................................................................................ 25 

3.1. Metodval ................................................................................................. 25 

3.2. Urval ....................................................................................................... 27 

3.2.1. Urvalet storlek ................................................................................. 27 

3.3. Enkäter .................................................................................................... 28 

3.4. Genomförande ........................................................................................ 29 

3.5. Databearbetning och analys .................................................................... 31 

3.6. Etik ......................................................................................................... 32 

3.7. Reliabilitet och validitet ......................................................................... 34 

4. Resultat ........................................................................................................ 36 

4.1. Kategorisering av arousalutslag ............................................................. 36 

4.1.1. Social interaktion ............................................................................ 36 

4.1.2. Produktrelaterat ............................................................................... 37 

4.1.3. Butiksmiljö ...................................................................................... 37 

4.1.4. Övrigt .............................................................................................. 38 

4.2. Skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler ................................. 39 

5. Analys ........................................................................................................... 42 

5.1. Vilka faktorer framkallar omedveten arousal i butiksmiljön? ................ 42 

5.1.1. Produktrelaterat ............................................................................... 42 

5.1.2. Social interaktion ............................................................................ 43 



8 

 

5.1.3. Butiksmiljö ...................................................................................... 44 

5.2. Skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler ................................. 45 

5.2.1. Individbaserade skillnader ............................................................... 45 

5.2.2. Konsumtionsskillnader .................................................................... 46 

5.2.3. Kundernas inställning mot butiken .................................................. 47 

6. Slutsatser och diskussion ............................................................................ 50 

6.1. Slutsatser ................................................................................................. 50 

6.2. Diskussion ............................................................................................... 51 

6.3. Förslag till framtida forskning ................................................................ 52 

7. Referenslista ................................................................................................. 54 

Bilagor .................................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en överblick för studien. Inledningsvis ges en bakgrund till 

problemet vilket följs upp av en problemformulering. Slutligen presenteras syftet och studiens 

disposition.  

1.1. Problembakgrund 

Butiksmiljöns påverkan på kunders beteende är ett populärt ämne inom 

forskningen där exempelvis servicescape, en modell utvecklad av Bitner 

(1992), är frekvent använd. Modellen kan tillämpas för att undersöka hur de 

fysiska faktorer som kontrolleras av företaget används för att påverka kunders 

och anställdas ageranden. Servicescapes har fått en stor betydelse i 

marknadsföring då en butiksmiljö är något mer betydelsefullt än bara ett 

område som en kund måste ta sig igenom för att hämta en produkt i 

sortimentet. Musik kan till exempel användas av detaljhandlaren för att 

påverka hur kunderna beter sig i butiken. Bitner (1992) menar exempelvis att 

musik med högt tempo får kunderna att gå snabbare. Företag kan förtjänstfullt 

arbeta med servicescape för att påverka kunders beteende, handlingar och vilja 

att återkomma till butiken (Bitner 1992). 

Det centrala i servicescapemodellen är således hur butiksmiljön kan påverka 

kunders beteenden (Bitner 1992). Företagen kan på olika sätt arbeta med 

miljön i butiken för att framkalla specifika reaktioner, såsom i det ovan 

nämnda exemplet med musik. I detta sammanhang blir begreppet arousal 

intressant. Arousal är ett område som på senare tid börjat ta ny mark inom 

marknadsföringsforskningen och av denna anledning finns inte en helt 

acceptabel svensk motsvarighet. Därav kommer denna uppsats att 

genomgående använda sig av det engelska begreppet arousal1. Kortfattat kan 

arousal beskrivas som en aktiv reaktion från kroppen i respons till ett externt 

stimuli (Egidius 2008; Groeppel-Klein 2005; Groeppel-Klein et al. 2005). 

Arousal är således en fysiologisk reaktion som triggas igång av något, det kan 

vara alltifrån en fysisk beröring från annan individ till något som individen 

finner visuellt attraktivt, såsom en produkt i en butiksmiljö. Baker et al. (1992) 

exemplifierar att kunders arousalnivåer kan påverkas av antalet personal i butik 

och hur trevliga dessa är. Arousal kan variera i olika steg från djupsömn hela 

vägen till panik (Groeppel-Klein 2005; Mehrabian & Russell 1974) och 

förekommer ofta i marknadsföring på grund av dess påverkan på målsättning 

                                                 
1 Vidare resonemang om detta finns i teorigenomgången.  
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och informationsbearbetning (Bagozzi et al. 1999). Därför menar flertalet 

forskare att marknadsförare med fördel bör anpassa sina verktyg för att spela 

på kundernas känslor (exempelvis Choi et al. 2016; Söderlund 2002). 

Arousalnivåer i förhållande till butiksmiljö har fått betydelse eftersom det har 

visat sig att företagen kan försöka styra kunders arousalnivåer för att påverka 

kundernas beteenden (Baker et al. 1992). Arousal influerar såväl känslor som 

konsumtionsbeteende enligt Donovan och Rossiter (1982) samt Kaltcheva och 

Weitz (2006) vilket gör det till ett relevant och intressant begrepp i området 

marknadsföring. Butikens fysiska miljö kan inneha en rad olika egenskaper 

som kan påverka kundernas arousalnivåer. Kaltcheva och Weitz (2006) 

föreslår musik, färg och planlösning som egenskaper som kan påverka arousal. 

Donovan och Rossiter (1982) lägger till ljus belysning och betonar att stimulis 

av denna karaktär enbart framkallar arousal i butiksmiljöer som redan 

uppfattas som behagliga av kund. Om miljön uppfattas som obehaglig har 

arousalhöjande stimulis istället en negativ påverkan på kundens beteende. En 

behaglig butiksmiljö bör försöka höja kunders arousal då detta kan bidra till 

mer inköp, längre vistelse i butiken och njutning medan en obehaglig 

butiksmiljö, såsom en fyndbutik, bör försöka hålla arousalnivåerna nere 

(Donovan & Rossiter 1982).  

1.2. Problemformulering 

Som tidigare nämndes har en stor mängd tidigare forskning dedikerats till att 

utröna butiksmiljöns påverkan på beteende. En uppenbar svaghet i majoriteten 

av dessa studier är att de enbart undersökt kundernas medvetna upplevelser. 

Bettiga et al. (2017) förklarar att tidigare forskning betraktat arousal som en 

enbart medveten känsla inom marknadsföring, med konsekvensen att den 

omedvetna aspekten inte uppmärksammats. De fåtal studier som studerat 

omedveten arousal, såsom Groeppel-Klein (2005) och Groeppel-Klein et al. 

(2005), har gjort det på en experimentell nivå och insamlat data under strikt 

kontrollerade förhållanden. Studierna har inte fångat upp vad det är 

respondenterna reagerat på i butiken – de har istället enbart mätt 

arousalnivåerna på respondenter som utsatts för externt stimuli.  

Arousal har således både en omedveten och medveten aspekt. Bettiga et al. 

(2017) menar att båda är lika viktiga men att de har ett oberoende förhållande 

till varandra. Trots att båda har betydelse för kundernas attitydbildning 

behöver de inte stämma överens eftersom de är två olika emotionella 

responser. Detta innebär att en individs medvetna och omedvetna 
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arousalnivåer under en butiksvistelse inte behöver stämma överens med 

varandra, trots att det är samma individ det gäller. Medan medveten arousal är 

något som Bettiga et al. (2017) menar kan mätas genom att fråga 

respondenten, exempelvis via enkät eller intervju, är omedveten arousal 

betydligt svårare att mäta. Anledningen är att en individ inte har kännedom om 

sin omedvetna arousal, vilket namnet antyder. Eftersom omedveten arousal är 

just omedveten behöver detta mätas med utrustning som klarar av att mäta 

variationer i kunders arousalnivåer. Denna studie har använt sig av ett 

Galvanic Skin Response-armband (GSR) som är kapabelt till att mäta även de 

minsta av variationer i respondenters arousalnivåer genom ett mått som kallas 

elektrodermal aktivitet. Groeppel-Klein (2005) beskriver detta mått som 

avsevärt mycket bättre än verbala mått eftersom individer inte är kapabla till 

att påverka dess utfall i någon som helst riktning, i enighet med en 

lögndetektor.  Den stora skillnaden mellan medveten och omedveten arousal 

har sammanfattningsvis att göra med individens kännedom om det, vilket i sin 

tur påverkar hur de behöver mätas. 

Varför ska då arousal överhuvudtaget mätas? Till vilken nytta bör detta göras? 

Som tidigare konstaterades är arousal ett ämne inom marknadsföringen som 

börjat ta all mer mark och exempelvis Söderlund (2002) förklarar att arousal 

har positiv påverkan på informationsbehandlingsförmåga och uppmärksamhet 

medan Groeppel-Klein (2005) redogör för positiva effekter avseende 

konsumtionsbeteende där det menas att högre arousal innebär högre vilja att 

konsumera något. Arousal är således ett område inom marknadsföringen som 

ser ut att kunna ha stor betydelse såväl i praktiska som teoretiska sammanhang 

vilket gör det lämpligt att utforska den nuvarande bristande forskningen av 

omedveten arousal ytterligare. Vidare kan nämnas att de studier som 

undersökt omedveten arousal har gjort det under experimentella former (se 

Groeppel-Klein 2005; Groeppel-Klein et al. 2005; Bettiga et al. 2017). Detta 

faktum i kombination med att tidigare forskning inom området har studerat 

individers medvetna känslor bidrar till att vi anser oss ha identifierat ett 

forskningsgap. Den tidigare forskningen inom omedveten arousal kan med 

fördel kompletteras med forskning som beaktar omedveten arousal i en riktig 

butiksmiljö då det finns stora möjligheter till att bredda den nuvarande 

förståelsen. I en riktig butiksmiljö har respondenten förutom olika produkter 

och butiksinredning även andra kunder och anställda vars påverkan på 

omedveten arousal inte har studerats. Förutom att undersöka vad i 

butiksmiljön som framkallar arousalutslag hos respondenterna kommer 

studien undersöka vad det finns för skillnader avseende olika kundrelaterade 
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konsumtionsvariabler såsom nöjdhet, lojalitet, inköp och ålder i förhållande till 

omedveten arousal. 

Det finns en poäng i att göra några avgränsningar. Som tidigare fastställts finns 

det en stor mängd studier som har studerat vad för påverkan butiksmiljön har 

på kunders konsumtionsbeteende och upplevelse. Vi har inte för avsikt att 

jämföra olika egenskaper i butiksmiljön med varandra och deras betydelse för 

kunders beteenden. Det finns redan gott om empiri insamlad i dessa frågor 

som kopplat servicescape till konsumtionsbeteende.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som framkallar 

omedveten arousal i en riktig butiksmiljö. Vidare vill vi undersöka om 

skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler påverkar omedveten arousal.  

1.4. Studiens disposition 

Studien är indelad i sex olika avsnitt som kan läsas i följande ordning: 

inledning, teoretisk referensram, metod, resultat, analys samt slutsats, 

diskussion och förslag till framtida forskning. Längst bak i studien finns 

referenslista och bilagor. 
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2. Teoretisk referensram  

Nedan görs en teoretisk genomgång där relevanta koncept, definitioner och förklaringar 

relaterade till studiens frågeställningar presenteras.  

2.1. Arousal 

Arousal är ett inom forskningen välanvänt engelskt lånord som saknar en 

svensk motsvarighet som på ett tillfredsställande sätt fångar upp begreppet. 

Forskning på området är nästintill enbart skriven på engelska. Närmast kan 

arousal enligt Egidius (2008) översättas till det svenska ordet aktivering, men 

detta är ingen direkt motsvarighet till begreppet. Ett annat förslag görs av 

Söderlund (2002) som översätter arousal till energinivå, där det menas att 

ökningar respektive minskningar av energinivån utgör kännetecken för 

emotioner. Andra förslag på översättning av arousal till svenska som går att 

hitta i valfri ordbok är exempelvis upphetsning, uppväckande, känslosvall, 

uppmärksamhet med flera. Inga av dessa kan anses utgöra tillräckligt bra 

motsvarigheter till det engelska begreppet och för att undvika missförstånd 

genom texten över vad som avses kommer det engelskspråkiga begreppet 

arousal användas genomgående i detta arbete. 

Bagozzi et al. (1999, s. 193, egen översättning) konstaterar i sin 

litteraturgenomgång på området känslor att arousal är ”en fundamental aspekt 

av beteende relaterat till känslor”. Vidare menas att arousal är en av de 

viktigaste kompontenterna i hjärnans känslofunktioner som ligger till grund 

för mycket av hjärnans automatik. Groeppel-Klein (2005) beskriver i likhet 

med Bagozzi et al. (1999) arousal som en fundamental funktion av beteende. 

Groeppel-Kleins (2005, s. 428, egen översättning) definition av arousal är att 

det är ”den neurofysiologiska grunden som underligger alla processer i den 

mänskliga organismen”. Detta innebär att arousal är av stor betydelse eftersom 

det har en central roll i exempelvis motivation, känslor, beteende och 

informationsbearbetning. Söderlund (2002) konstaterar i likhet med Groeppel-

Klein (2005) att arousal är av stort intresse för marknadsförare på grund av de 

positiva förändringar som sker i en individs fokuserade uppmärksamhet och 

motivation när arousal höjs. Söderlund (2002) beskriver att arousal är en 

variabel som ofta förekommer i forskning med fysiologisk karaktär där den 

mäts i termer av puls, blodtryck eller andning, vars ökningar motsvarar 

ökningar av arousalnivån.  
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Arousal kan också beskrivas som en aktiv reaktion från kroppen i respons till 

ett externt stimuli (Egidius 2008; Groeppel-Klein 2005; Groeppel-Klein et al. 

2005). Egidius (2008) menar att arousal motsvarar en ökning av nervsystemets 

aktivitet i respons till stimuli vilket leder till känslor, skärpt uppmärksamhet, 

reaktioner och så vidare. Arousal kan variera från djupsömn i olika steg hela 

vägen upp till panik (Groeppel-Klein 2005; Mehrabian & Russell 1974). Ward 

och Barnes (2001) samt Baker et al. (1992) menar att arousal kan ha en positiv 

eller negativ valens; en butiksmiljö som faciliterar kunders måluppfyllelse 

framkallar positiv arousal och en butiksmiljö som förhindrar det ger motsatt 

effekt.  

Söderlund (2002) redogör för att tidigare forskning har visat att olika individer 

reagerar olika på samma stimulus. Detta beror på interaktionen mellan 

historisk och nutida emotion. Ålder har stor påverkan på emotionella 

reaktioner där en yngre individ påverkas mer rent emotionellt av ett specifikt 

objekt än en äldre. Anledningen är att äldre individer har mer erfarenhet och 

ett exempelvis nyfött barn påverkas mer av ett enskilt objekt eftersom det 

betraktas som nytt. Även Lunardo och Roux (2015) har hittat dessa skillnader 

mellan åldrarna där de i sin studie testade medveten arousal i butiker. Där 

konstaterade de även att yngre kunder tolererar högre arousalnivåer än vad 

äldre gör. Förutom skillnader i åldrar finns även skillnader mellan kön där 

Söderlund (2002) förklarar att tidigare forskning visat att olika mycket emotion 

skapas hos kvinnor och män i konsumtionsrelaterade situationer. Kvinnor 

rapporterar i högre utsträckning än män negativa emotioner och 

sammanfattningsvis kan det konstateras att olika individer kan reagera olika på 

ett och samma stimulus. 

2.1.1. Emotioners roll 

Emotioner i marknadsföring används enligt Söderlund (2002) flitigt av diverse 

marknadsförare. Några exempel på emotioner är upphetsning, sorg, attraktion, 

rädsla, glädje och ilska. Olika emotioner har olika värdeladdning vilket gör att 

de betraktas som antingen negativa eller positiva. Att känna ilska uppfattas 

exempelvis som negativt vilket innebär att det är en negativ emotion. 

Söderlund (2002) konstaterar att emotioner kännetecknas av ökningar eller 

minskningar i arousal där olika emotioner har olika påverkan på arousal. 

Vidare redogörs för vilka emotioner som framkallas beroende på huruvida 

arousal ökar eller minskar och om värdeladdningen är positiv eller negativ. 

Emotioner som har positiv värdeladdning och framkallas när arousal ökar är 
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glädje, attraktion, överraskning och upphetsning. Andra emotioner med 

positiv värdeladdning som kan uppstå när arousal minskar är lugn, avslappning 

och nöjdhet. I vissa miljöer vill företagen hålla arousalnivåerna nere, såsom på 

ett spa eller i en restaurang.  Emotioner med negativ värdeladdning som 

uppstår när arousal ökar är missnöje, rädsla, frustration och ilska. Slutligen är 

emotioner som framkallas när arousal minskar och har negativ värdeladdning 

uttråkning, nedslagenhet och sorg.  

Emotioner är ingenting individen kontrollerar – det är snarare något som 

drabbar oss liksom en automatisk reflex (Söderlund 2002). Detta innebär att 

en skicklig marknadsförare kan manipulera sin målgrupp till att känna vad 

marknadsföraren vill att den ska göra. Det som individer kan göra för att 

påverka sina emotioner är enligt Söderlund (2002) att försätta sig i situationer 

där de hoppas undvika negativa emotioner och där istället positiva emotioner 

ska uppstå. En individ kan också försöka motarbeta en emotionell reaktion i 

sitt inre (Söderlund 2002), såsom när en individ på ett flygplan försöker intala 

sig att hen minsann inte är flygrädd och att flyga är säkert. I en studie av van 

Dolen et al. (2001) drogs slutsatsen att negativa emotioner hade negativ 

påverkan på tillfredsställelse medan positiva emotioner hade positiv påverkan. 

Emotioner har således en viktig roll i kundtillfredsställelse, det är centralt för 

marknadsförare att framkalla positiva emotioner hos kunderna.  

Söderlund (2002) konstaterar vidare om emotioner att de har en koppling till 

visst objekt. En kund som exempelvis hittar den vara som eftersöktes bland 

hyllorna kommer troligtvis bli glad, medan en person som är nära att bli 

påkörd av en bil kommer uttrycka rädsla. Emotioner dyker framförallt upp i 

sociala sammanhang – en kunds interaktion med en anställd väcker ofta 

emotioner. Detta visas tydligt i undersökningen av van Dolen et al. (2001)  där 

de konstaterade att interaktionen mellan anställd och kund var den vanligaste 

orsaken till framkallad emotion hos kunden. Van Dolen et al. (2001) redogör 

för att 51 % av respondenterna i studien som fick en emotion framkallad fick 

den från interaktion med de anställda. Av de kvarvarande respondenterna fick 

35 % en emotion framkallad av organisationen och 14 % av de produkter som 

såldes. De emotioner som framkallades av de anställda var mestadels positiva, 

medan produkterna som såldes var starkt associerade med negativa emotioner. 

När organisationen var föremålet för emotioner var 60 % av emotionerna 

positiva och 40 % negativa.  Eftersom de anställda var det vanligaste objektet 

för emotioner, samtidigt som det var mestadels positiva emotioner som 

framkallades, menar van Dolen et al. (2001) att det är högst lämpligt för 
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företagen att motivera, träna och belöna sina anställda för att framkalla 

positiva emotioner hos kunderna. Detta tros leda till ökad 

kundtillfredsställelse. Söderlund (2002) menar att emotioners koppling till visst 

objekt är en stor del i varför marknadsförare intresserar sig för emotioner. 

Anledningen är att marknadsföraren hoppas att det objektet som hen har 

kontroll över; exempelvis en butiksmiljö eller en annons; ska framkalla 

lämpliga emotioner, såsom avslappning i ett spa. 

Ovan konstaterades att det finns en koppling mellan emotioner och 

marknadsföring. Humör är också ett begrepp som kan kopplas till ämnet 

enligt Gardner (1985) som påstår att humör har en viktig roll i kundbeteende, 

attitydbildning och i valet av varumärke. Dessutom har kundens arousalnivåer 

påverkan på humöret. Individer försöker ofta tolka varandras humör i 

interaktioner och använder informationen i såväl professionella som sociala 

interaktioner (Gardner 1985). Företagen kan förutse sina kunders humör och 

därmed bättre förstå hur de reagerar på företagets marknadsstrategier.  I 

butiksmiljön påverkas kunders humör av små förändringar i deras fysiska 

omgivning. I de flesta fall påverkas humöret av faktorer utanför företagets 

kontroll, men även tillsynes små aspekter som alldeles för lång väntetid kan få 

dramatiska konsekvenser.  

2.1.2. Arousal i marknadsföring 

Bagozzi et al. (1999) rapporterar att marknadsförare använder sig av känslor 

som verktyg eftersom det har påverkan på målsättning och 

informationsbearbetning. Choi et al. (2016) anser att marknadsförare bör 

försöka anpassa sina marknadsföringsverktyg till konsumenternas känslor där 

de behöver identifiera valensen och kundernas arousalnivåer genom att 

exempelvis låta säljare i personalstyrkan bedöma kundens humör. Även 

Söderlund (2002) redogör för arousals betydelse för marknadsförare där han 

menar att hög arousal påverkar individens informationsbehandlingsförmåga 

och uppmärksamhet positivt. Arousal har enligt Groeppel-Klein (2005) lyfts 

fram som nödvändigt för butiker i deras strävan efter att attrahera kunder då 

det påverkar såväl kunders beteenden som beslutsfattande. Hög arousal ökar 

enligt Groeppel-Klein et al. (2005) kunders vilja att konsumera och har en 

viktig roll i kunders köpbeteenden. Sammanfattningsvis kan fastställas att 

arousal är en viktig pusselbit i marknadsföring.  

Hur mycket personal som finns i butiken och hur trevliga dessa är kan ha 

positiv påverkan på kunders arousal menar Baker et al. (1992). På samma sätt 



17 

 

kan en butik där det finns lite personal tillgänglig i butiken samtidigt som dessa 

upplevs som otrevliga ha negativ påverkan på kunders arousal. Baker et al. 

(1992) konstaterar således att den sociala butiksmiljön är viktig för 

detaljhandelsbutiker och att detaljhandlare förtjänstfullt kan belöna 

hjälpsamma beteenden hos sin personal och säkerställa att antalet personal ute 

i butiken är optimal. Detta kan bidra till att skapa en miljö som höjer arousal. 

Såväl Donovan och Rossiter (1982) som Kaltcheva och Weitz (2006) menar i 

likhet med Baker et al. (1992) att arousal är av stor vikt i detaljhandeln 

eftersom det påverkar både kunders känslor och konsumtionsbeteende. 

Donovan och Rossiter (1982) konstaterar att arousal kan öka den tid som 

kund vill spendera i butiken och kundens vilja att interagera med personalen. 

Vad för slags verktyg i butiksmiljön kan detaljhandlarna använda sig av för att 

påverka kundernas arousalnivåer? Kaltcheva och Weitz (2006) nämner färg 

och butikens planlösning som exempel. Donovan och Rossiter (1982) föreslår 

att även tempomusik och ljus belysning kan ses som viktiga stimulis i butiken. 

De betonar dock att sådana stimulis enbart framkallar arousal i butiksmiljöer 

som redan av kund uppfattas som behagliga – om butiksmiljön uppfattas som 

obehaglig kan stimulis som belysning och musik ha ingen eller till och med en 

negativ påverkan. Detta innebär att en behaglig butiksmiljö är en förutsättning 

för att höjda arousalnivåer ska ge effekter som mer inköp, längre tid i butiken 

och njutning från kundernas sida (Donovan & Rossiter 1982). Detta 

resonemang går att koppla till tidigare nämnde Söderlund (2002) som menar 

att ökade arousalnivåer med negativ värdeladdning kan innebära emotioner 

som rädsla, frustration, missnöje eller ilska. Om butiksmiljön däremot är 

behaglig kommer den framkalla emotioner som överraskning, glädje, attraktion 

eller upphetsning.  

Liksom Baker et al. (1992) och Donovan och Rossiter (1982) menar 

Groeppel-Klein (2005) att butiksmiljön har stor påverkan över hur kunder 

beter sig och värderar butiksmiljön när de är inne i butiken. Det kan således 

vara förtjänstfullt för detaljhandlare att manipulera butiksatmosfären för att 

framkalla höga arousalnivåer hos sina kunder (Bitner 1992). En kund som 

upplever butiksmiljön som tilltalande spenderar gärna mer tid och pengar i 

butiken, än om så inte vore fallet. Dessutom vill kunden gärna återvända till 

butiken och rekommendera såväl vänner som bekanta att ta sig dit (Groeppel-

Klein 2005).  

Alla som tar sig igenom en butik är inte nödvändigtvis där för att köpa något 

enligt Groeppel-Klein (2005). Det kan finnas såväl köpare som icke-köpare i 
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en butiksmiljö, där icke-köpare i genomsnitt har mindre arousal av 

butiksmiljön än de som köper något i butiken. Således påverkas icke-köparna, 

det vill säga de som är i butiken av annan anledning än att köpa exempelvis en 

produkt, mindre av butiksmiljön och av denna anledning har de lägre 

arousalnivåer. Liknande resonemang förs av Groeppel-Klein et al. (2005) som 

i sina empiriska studier hittade signifikanta skillnader avseende omedveten 

arousal mellan de kunder som köpte något i butiken och de som inte gjorde 

det. Vidare visade det sig finnas signifikanta skillnader vad gäller arousal hos 

kunder som gjorde impulsartade och vanemässiga inköp, där de kunder som 

gjorde impulsartade inköp hade avsevärt högre nivåer av arousal. Kaltcheva 

och Weitz (2006) fick i sin studie fram resultat som indikerar att målinriktade 

kunder, vars intresse är att vara så effektiva som möjligt i shoppingturen, 

upplever butiksmiljöer med höga arousalnivåer som obehagliga. Detta 

påverkar negativt deras vilja att besöka butiken för sina inköp i framtiden. De 

kunder som däremot finner njutning i shoppingen och inte ser shoppingen 

som ett verktyg för att nå slutmålet upplever butiksmiljöer med höga 

arousalnivåer som behagliga. Kaltcheva och Weitz (2006) menar att dessa 

kunder får sin kundupplevelse förgylld när butiksmiljön har höga arousalnivåer 

och att detta positivt påverkar viljan att återvända till butiken för framtida 

inköp. Dessa resultat indikerar att det är viktigt för detaljhandlarna att känna 

till sina kunder och deras motivation när de fattar beslut om hur butiksmiljön 

ska vara.  

2.1.3. Medveten och omedveten arousal  

Trots att det finns mycket forskning som undersökt arousals roll i 

attitydsbildning och attitydsförändring (exempelvis Allen et al. 2005) menar 

Bettiga et al. (2017) att denna forskning betraktat arousal som en enbart 

medveten känsla. Med stöd av forskning inom neurovetenskap och kognitiv 

psykologi menar dock Bettiga et al. (2017) att även omedvetna känslor kan 

leda till olika ställningstaganden från individen. Eftersom både medveten och 

omedveten arousal har en signifikant effekt på attityd menas att båda bör ingå i 

en studie där attityder mäts, vilket inte gjorts i de flesta tidigare studier.  

Innan medveten och omedveten arousal förklaras djupare finns det en poäng i 

att förklara begreppen medveten och omedveten närmre. Egidius (2008, s. 

428) definierar medvetande som att ”individen är medveten om sig själv, sin 

situation, förändringar i sitt tillstånd eller i situationen”. Medveten arousal är 

således arousal som personen har kännedom om och kan enligt Bettiga et al. 



19 

 

(2017) mätas genom att helt enkelt fråga en respondent i en studie, exempelvis 

i en enkätstudie som mäter attitydsbildning i en butik. Egidius (2008, s. 486) 

definierar motsatsen till medvetet, det vill säga omedvetet, som ”otillgängligt 

för medvetandet”. Omedvetenheten innebär att mycket av individers tänkande 

och beteende fungerar omedvetet, vilket medför att individen saknar 

kännedom om det (Egidius 2008). Omedveten arousal kan således inte fångas 

upp i en enkätstudie liksom medveten arousal, eftersom individen saknar 

kännedom om sin omedvetna arousal. Detta behöver istället mätas med olika 

fysiologiska mått, vilket redogörs för i metoddelen.  

Bettiga et al. (2017) drog i sin studie om attitydbildning slutsatsen att medveten 

och omedveten arousal är oberoende av varandra. De är således två distinkta 

emotionella responser som inte behöver stämma överens. Båda har en 

påverkan på individers attityd gentemot en produkt, men denna påverkan är 

olika beroende på om arousal är medveten eller omedveten. En skillnad mellan 

medveten och omedveten arousal som Bettiga et al. (2017) lyfter fram är att 

omedveten arousal påverkas av kontexten och hur involverad kunden är. 

Vidare visade sig omedveten arousal vara högre i mer involverade situationer 

såsom när kunden fysiskt rörde vid och testade en produkt och lägre i virtuella 

interaktioner där kunden inte fysiskt rörde vid produkten. I kontrast till detta 

visade sig medveten arousal inte ha någon signifikant skillnad mellan dessa två 

kontexter. Bettiga et al. (2017) spekulerar i att emotionellt engagemang var 

orsaken till det högre engagemang som respondenten upplevde när hen hade 

produkten i händerna snarare än utvärderade den virtuellt. Vidare konstaterar 

Bettiga et al. (2017) ytterligare en skillnad mellan medveten och omedveten 

arousal. Medan omedveten arousal visade sig ha en negativ relation till attityd 

hade medveten arousal en positiv. Det visade sig att omedveten arousal 

negativt endast påverkar attityd i direkt test. Medveten arousal däremot visade 

sig vara en stark positiv förutsägare av attityd både i direkt och virtuellt test. 

Att förstå omedveten arousal ger en djupare förståelse av kundupplevelsen 

(Bettiga et al. 2017). Tidigare studier har mestadels utförts genom att mäta 

enbart medveten arousal med exempelvis enkäter där respondenter i skalor fått 

ta ställning till hur de exempelvis upplevde en butiksmiljö eller en produkt. 

Studien av Bettiga et al. (2017) mätte såväl medveten arousal som omedveten 

genom att komplettera skalorna med elektrodermal aktivitet (EDA), ett 

fysiologiskt mått som mäter förändringar på huden (exempelvis svett). Detta 

var i syfte att mäta omedveten arousal. Information framtagen på detta vis kan 

enligt Bettiga et al. (2017) användas av managers för att exempelvis promota 
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sina varumärken genom att använda önskvärt stimuli i marknadsföringen. 

Dessutom menar de att omedveten och medveten arousal tillsammans kan ge 

managers en möjlighet att förstå hur kunder känner och därmed få bättre 

möjligheter att ge dem en extraordinär kundupplevelse.  

2.1.4. Stimulus-Organism-Respons-modell 

Hur kunder uppfattar och ser på miljön, både omedvetet och medvetet, 

påverkar hur kunder känner för den omgivningen (Donovan & Rossiter 1982). 

Enligt Mehrabian och Russell (1974) är kunders känslor den centrala delen av 

Stimulus-Organism-Respons-modellen (S-O-R) där känslorna påverkar 

kundernas reaktion av den miljön de befinner sig i. Miljöer som liknar 

varandra kan leda till väldigt olika känslor och i sin tur reaktioner. Den första 

delen av S-O-R-modellen, miljöstimuli, handlar om hur exempelvis färg, 

temperatur och musik påverkar oss och om den information som finns 

tillgänglig (Mehrabian & Russell 1974).  

Kunder påverkas även av sitt känsloläge, S-O-R-modellens andra del. Enligt 

Mehrabian och Russell (1974) handlar den om tre dimensioner; njutning-

obehag, arousal-ickearousal och dominans-undergiven. Olika kombinationer 

av dessa emotionsdimensioner kan användas för att beskriva olika känslolägen. 

Exempel på detta är att känslan av att vara trött eller uttråkad kan förklaras 

som att personen har en låg nivå av njutning, arousal och dominans. Däremot 

kan känslan av att vara förväntansfull visa på emotionsreaktioner med hög 

njutning, arousal och dominans (Mehrabian & Russell 1974). 

Slutligen diskuterar Mehrabian och Russell (1974) kunders beteenderespons. 

Om kunder exempelvis är stressade har de ingen lust att befinna sig i trånga 

miljöer med mycket människor, eftersom det då inte går lika fort som de har 

behov av. Har kunderna dock mer tid till sitt förfogande och inte är stressade 

kan de istället uppfatta en känsla av positiv upphetsning av att tillhöra massan 

av människor. På så sätt kan deras känslor påverka hur de upplever miljön och 

vilken typ av upphetsning de känner inför den, vilket i sin tur leder till att de 

vill ”bemöta” eller ”undvika” just den miljön. Enligt Donovan och Rossiter 

(1982) handlar beteenderespons även bland annat om hur mycket tid och 

pengar kunden spenderat i butiken samt viljan att återkomma. 

2.2. Servicescape 

Servicescape handlar om den fysiska miljöns påverkan när en tjänst äger rum 

och inkluderar alla fysiska faktorer som kan kontrolleras av företaget för att 
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styra både kunders och anställdas ageranden (Bitner 1992). Begreppet 

servicescape är en sammanslagning av de två orden service och landskap som 

avser hur mötet mellan säljare och kund samt miljön som tjänsten äger rum i 

påverkar själva upplevelsen. Servicescape påverkar bland annat vad som driver 

kunders handlingar, beteende och vilja att återkomma till butiken (Bitner 

1992).  

Servicescape kan enligt Bitner (1992) delas in i tre grundläggande dimensioner: 

omgivningsförhållanden, rumslig layout/funktion samt skyltar, symboler och 

artefakter. Dessa dimensioner kan påverka kunder både medvetet och 

omedvetet. Wakefield och Blodgett (1996) menar att dessa dimensioner 

påverkar kundernas helhetsperspektiv av servicescape, som exempelvis 

upplevd kvalitet, och deras påföljande interna och externa respons. Intern 

respons kan exempelvis vara nöjdhet med servicescapen och extern respons 

handlar exempelvis om att bemöta, undvika eller stanna kvar.  

Lunardo et al. (2016) konstaterar att det är viktigt att butikers servicescapes är i 

kongruens med de varor som säljs. En butiksmiljö som av kund upplevs som 

missledande framkallar misstänksamhet avseende butikens kvalitet eller 

prestige. Mattila och Wirtz (2006) konstaterar i likhet med detta resonemang 

hur viktigt det är för en butik att matcha kunders förväntningar. De menar att 

en butiksmiljö upplevs som obehaglig av kunder vars stimuleringsnivåer inte 

matchas. Liksom Lunardo et al. (2016) menar Mattila och Wirtz (2006) att en 

butik vars servicescape inte matchar butikens utbud orsakar inkongruens 

mellan kunds förväntningar och upplevelse med negativa konsekvenser som 

påföljd.  

2.2.1. Servicescapes dimensioner 

För att ge en bättre bild av begreppet servicescape kommer de tre olika 

dimensionerna förklaras nedan. Först och främst är det viktigt att lyfta fram att 

trots servicescapes indelning i olika dimensioner så bedöms servicescapes 

holistiskt och inte i isolation (Bitner 1992). Detta innebär att butiksmiljön 

bedöms i sin helhet och inte enligt olika egenskaper var och en för sig.   

Atmosfäriska förhållanden 

Denna dimension inkluderar bakgrundsegenskaper av miljön såsom dofter, 

ljud, musik, temperatur och luftkvalitet som tillsammans påverkar våra fem 

sinnen (Bitner 1992). Uppfattning av dessa egenskaper sker både separat och 

ur ett helhetsperspektiv. Bitner (1992) menar att effekter från atmosfäriska 
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förhållanden på den holistiska upplevelsen av ett servicescape är som mest 

tydliga när de är extrema. Detta kan vara exempelvis när hårdrocksmusik 

spelas på en spaavdelning vilket skulle vara i konflikt med förväntningarna. Ett 

annat exempel är när kunden tvingas spendera mycket tid i ett och samma 

servicescape, till exempel på ett sjukhus.  

Utrymmen/Funktionalitet 

Bitner (1992) beskriver denna dimension som särskilt viktig eftersom 

kunderna befinner sig i miljön där tjänster äger rum för att få ett behov 

uppfyllt. Det finns två delar i denna dimension där utrymmen syftar på hur 

utrustning, möbler och maskiner är placerade, hur stora dessa är och vad det 

finns för ytor vid dem. Det handlar således om inredningen. Funktionaliteten 

däremot handlar enligt Bitner (1992) om dessa enheters förmåga att uppnå 

målen och prestera. Denna dimension är exempelvis extra viktig i kontexter 

där kunden själv ska utföra vissa uppgifter – speciellt om dessa uppgifter är av 

komplex art eller om kunden eller den anställde är under tidspress (Bitner 

1992). För att kunden ska få en bra upplevelse från butiksbesöket föreslår 

Nguyen et al. (2012) att företag borde investera såväl mänskliga som 

ekonomiska resurser till att förbättra exempelvis bemanning, väntetid och 

uppmärksamhet riktad mot kund. Dessa åtgärder är tänkta att öka kundens 

tillfredsställelse med tjänstens utfall. Om exempelvis vissa av butikens 

hjälpmedel inte fungerar kommer besöket istället att få ett negativt utfall.  

Det är således viktigt för företagen att förstå hur de ska inreda sina miljöer och 

hur detta i sin tur påverkar kunderna. Li et al. (2009) konstaterar att inte bara 

förhållanden såsom musik, belysning eller design påverkar kundens 

konsumtionsbeteende – även antalet kunder i butiken kan påverka kunderna. 

Deras studie visade att när det fanns för mycket kunder på för liten yta och 

trängsel upplevdes så påverkades känslorna negativt. Det är viktigt att notera 

att känslorna inte påverkades negativt just på grund av att det var mycket 

kunder i butiken utan för att det upplevdes som för trångt på för liten yta. Li et 

al. (2009) menar av denna anledning att butiker behöver designas på sådant 

sätt att de inte upplevs som överbefolkade trots att det finns mycket kunder 

inne samtidigt.  

Tecken, symboler och artefakter 

Det finns många faktorer i servicemiljön som hjälper företag att kommunicera 

med sina kunder (Bitner 1992). Denna tredje och sista dimension beskrivs som 
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särskilt viktig när det kommer till att skapa ett första intryck eller när en tjänst 

gjorts om och nya tjänstekoncept ska förmedlas. Dessutom är den viktig i 

industrier med hög konkurrens där kunderna letar efter ledtrådar för att 

differentiera företaget från andra.  

Tecken, symboler och artefakter kan hjälpa kunder att navigera och hitta rätt i 

butiken (Bitner 1992). Enligt Nguyen et al. (2012) är kunder ofta väldigt 

målinriktade i detaljhandeln och vet ofta vad de ska köpa innan de ens går in i 

butiken. De går således inte in utan att ha en bild av vad för produkt de ska 

köpa, exempelvis en borrmaskin. Det är därför viktigt att i denna kontext förse 

kunden med relevant information för att konsumtionsprocessen ska bli smidig. 

Enligt Nguyen et al. (2012) kommer detta få en positiv påverkan på kundens 

upplevelse av tjänsten. Bloch (1995) redogör för att en produkts utformning 

och design är en nyckel till framgång på marknaden. En bra design är kapabel 

till att attrahera kunderna, kommunicera budskap och lägga till värde till 

produkten. Frågan om vad som är den ideala designen är inte enkel att 

besvara, men Bloch (1995) menar att en bra produktdesign är en som väcker 

positiva känslor och trosföreställningar i målgruppen. 

Denna dimension kan enligt Bitner (1992) också bidra till att visa hur kunden 

ska uppföra sig, exempelvis att mobilen ska vara avstängd eller att det är en 

tyst avdelning. Skyltning är något företag behöver vara extra medvetna om då 

dåligt skyltade miljöer kan skapa en stress och irritation som kunder gärna är 

utan. 

Berry et al. (2002) nämner begreppet tjänstebekvämlighet som ofta dyker upp i 

marknadsföringssammanhang. Kunderna vill att tjänsten ska gå både fort och 

smidigt då tid är något som är begränsat. En kund som köper något offrar 

såväl ansträngning som tid och allt som besparar kunden tid eller ansträngning 

i shoppingen hör till tjänstebekvämligheten. Exempel kan vara butikens 

öppentid, hur lätt det är för kunden att navigera i butiken och hur snabb 

kassahanteringen är. Berry et al. (2002) menar att detaljhandlarna förtjänstfullt 

kan arbeta med att höja kunders tjänstebekvämlighet. De kan exempelvis 

förbättra kvaliteten i väntetiden fram till kassan genom att använda sig av 

skyltar som minskar kundernas oro och hjälper dem att förstå systemet. 

Information är en nyckel i tjänstebekvämligheten där det är viktigt att förklara 

exempelvis förseningar för kunderna.  
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2.2.2. Social-servicescape  

Tombs och McColl-Kennedy (2003) har utvecklat en modell som kallas för 

social-servicescape. Till skillnad från Bitners (1992) servicescapemodell 

inkluderar social-servicescape inte bara fysiska faktorer utan även sociala 

aspekter av miljön. Kundernas beteende påverkas således inte bara av de 

fysiska faktorerna i miljön – de påverkas även av de olika sociala betydelser 

som är kopplade till köptillfället. Tombs och McColl-Kennedy (2003) 

illustrerar att en restaurang kan ha en perfekt fysisk miljö avseende exempelvis 

belysning och bordsplacering men om bordsgrannarna är stökiga och väsnas 

kan besöket ändå upplevas negativt. Andra kunders beteenden spelar en viktig 

roll i den enskilda kundens upplevelse av ett besök då de kan påverka humöret 

såväl positivt som negativt. Den enskilda kundens upplevelse, som bestämts 

kontextuellt och inte enbart baserat på fysiska faktorer, påverkar 

återköpsviljan.  

2.3. Sammanfattning 

Arousal och servicescape har introducerats separat i detta kapitel. Arousal har 

fått allt större betydelse inom marknadsföringen inte minst på grund av dess 

positiva effekt på konsumtion (Groeppel-Klein et al. 2005), motivation och 

uppmärksamhet (Söderlund 2002; Groeppel-Klein 2005). Butiksmiljöns 

påverkan på kunders beteende är likaså ett populärt ämne där Bitners (1992) 

modell servicescape är välkänd. Arousal i förhållande till butiksmiljön blir en 

intressant fråga att utreda eftersom tidigare forskning belyst att företag kan 

påverka arousalnivåer genom att styra antalet personal i butik och deras 

trevlighet (Baker et al. 1992). Även fysiska faktorer i butiksmiljön lyfts fram av 

Donovan och Rossiter (1982) samt Kaltcheva och Weitz (2006) som viktiga i 

att påverka kunders arousalnivåer.  

Arousal kan vara både omedveten och medveten (Bettiga et al. 2017). Tidigare 

studier har undersökt hur butiksmiljön påverkar kunders medvetna arousal 

men den omedvetna aspekten av begreppet är negligerad. Studier av 

Groeppel-Klein (2005) och Groeppel-Klein et al. (2005) har undersökt 

omedveten arousal i förhållande till konsumtion och funnit positiva samband. 

Denna studie kommer komplettera befintlig teori på området genom att dels 

undersöka vad för faktorer i butiksmiljön som framkallar omedveten arousal 

och dels undersöka kundrelaterade konsumtionsvariabler, där intresset ligger i 

huruvida dessa har påverkan på omedveten arousal.   
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3. Metod 

Nedan presenteras val av metod och tillvägagångssätt vilket följs upp med en redogörelse för 

hur studien förhållit sig till forskningsetiska frågor. Avslutningsvis diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet.  

3.1. Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som framkallar 

omedveten arousal i en riktig butiksmiljö. Vidare vill vi undersöka om 

skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler påverkar omedveten arousal. 

För att kunna besvara detta syfte behövs en kombination av en kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Dels ämnar uppsatsen att undersöka ett hittills inte alls 

utforskat område, det vill säga vad i en riktig butiksmiljö som framkallar 

omedveten arousal. Denna fråga har inte utforskats i tidigare teori vilket gör 

den svårbesvarad med en kvantitativ ansats, som enligt Bryman och Bell 

(2013) bland annat syftar till att pröva befintlig teori. Snarare kräver frågan en 

ansats som är teorigenererande, vilket är fallet med den kvalitativa ansatsen. 

För att inte utesluta eventuella fynd har studien därav en ganska explorativ 

karaktär eftersom vi på förhand inte kunde veta vilka faktorer som skulle 

framkalla omedveten arousal.  Den andra delen av studiens syfte handlar om 

huruvida skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler påverkar 

omedveten arousal. Denna fråga är mer utforskad och det finns således mer 

teori på området. Tidigare studier har studerat vad omedveten arousal har för 

effekt på konsumtionsbeteende och attitydsbildning (se Groeppel-Klein 2005; 

Groeppel-Klein et al. 2005; Bettiga et al. 2017) men samtliga har gjort det i 

experimentella miljöer. Den andra delen av studiens syfte ämnar således pröva 

befintlig teori i området i en riktig butiksmiljö snarare än i en experimentell 

miljö där faktorerna är kontrollerade. De variabler som testas har således 

hämtats från tidigare forskning, såsom skillnader mellan kön och ålder 

(Söderlund 2002) samt skillnader mellan köpare och icke-köpare (Groeppel-

Klein et al. 2005).    

För att kunna besvara syftet behövs en metod som dels gör det möjligt att 

fånga upp kunders omedvetna arousal under butiksvistelsen och dels gör det 

möjligt att ta reda på vad de har för inställning mot butiken och hur nöjda de 

var med det aktuella butiksbesöket.  Därför valdes en studiedesign som liknar 

Bettiga et al. (2017) där vi bland annat mätte kunders inställning mot butiken, 

deras nöjdhet med det aktuella besöket och deras lojalitet. Enkäterna mätte 

även andra variabler såsom inköpssumma, tid spenderad i butik, antalet år som 
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kund och huruvida de hade med sig en inköpslista och om de i så fall höll sig 

till den. Enkäterna besvarades i två omgångar, en före och en efter besöket i 

butiken. Dessa variabler mättes eftersom de anses utgöra så kallade 

kundrelaterade konsumtionsvariabler vilka vi ville testa för att utröna deras 

påverkan på omedveten arousal. Omedveten arousal mättes med Galvanic 

Skin Response-armband (GSR-armband) och validerades med ett par 

eyetracking-glasögon. GSR-armbandet användes till att mäta respondentens 

fysiologiska signaler, såsom puls, elektrodermal aktivitet och hudtemperatur. 

De data som armbandet genererade kunde användas till att fastställa vid vilken 

tidpunkt som respondenten fysiologiskt reagerat på något medan eyetracking-

glasögonen kunde hjälpa oss att se vad.  

Eyetracking-glasögonen spelade in vad respondenterna tittade på vilket lät oss 

se respondentens butiksbesök från dennes perspektiv. Dessutom hade 

glasögonen ljudinspelning vilket möjliggjorde djupare analys utifrån vad som 

hände och sades under butiksbesöket. Eyetracking-teknologin har blivit 

alltmer populär att använda inom forskning och beskrivs som ett lämpligt sätt 

för att undersöka bland annat användarbeteende (Manhartsberger & Zellhofer 

2005). Shams (2013) menar att eyetracking-glasögon, som tillåter respondenten 

att fritt vandra omkring i butiken, ger stora möjligheter för forskningen att 

undersöka köpbeteende i en riktig butiksmiljö. På så vis fångas respondentens 

samtliga ögonrörelser upp under hela beslutsprocessen, medan en studie i ett 

laboratorium där respondenten exempelvis bara får titta på en hylla saknar 

denna process.  

Två stora skillnader i denna studie gentemot Bettiga et al. (2017) som hade en 

liknande design är att vi valt att komplettera designen med ett par eyetracking-

glasögon och att undersökningen gjordes i en riktig butiksmiljö istället för i ett 

laboratorium. Att komplettera GSR-armbandet med eyetracking-glasögonen 

har flera fördelar, såsom att vi kan validera den data GSR-armbandet genererar 

och dessutom kategorisera data beroende på vad kunden har reagerat på i 

butiken. Studiedesignen är således beprövad i experimentella miljöer med 

skillnaden att eyetracking-glasögon inte använts. Att mäta arousal med 

fysiologiska mått istället för verbalt är betydligt bättre enligt Groeppel-Klein 

(2005) som förtydligar att elektrodermal aktivitet kan fånga upp även de 

minsta av variationer i arousal. Omedveten arousal är dessutom omöjlig att 

mäta i exempelvis en enkät (Bettiga et al. 2017) eftersom individen saknar 

kännedom om sin omedvetna arousalnivå.  
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3.2. Urval 

Före studiens genomförande hade vi ansökt om tillstånd hos en 

detaljhandelsbutik i Karlstad att genomföra undersökningen där. För att samla 

in respondenterna stod vi under sju dagar utanför ingången till butiken och 

frågade de kunder som skulle in i butiken om de ville deltaga i 

undersökningen. För att säkerställa att vi fick respondenter med olika 

socioekonomiska bakgrunder var vi på plats under såväl vardagar som helg. 

Vissa av vardagarna stod vi även på plats nästan till stängningstid, för att inte 

exkludera de som på grund av sin anställning eller annan sysselsättning såsom 

studier inte annars kunde ha deltagit i studien.  

Studiens resultat är svåra att generalisera. Detta beror på att urvalet utgör ett så 

kallat icke-sannolikhetsurval, närmre bestämt ett bekvämlighetsurval. Bryman 

och Bell (2013) menar att bekvämlighetsurval är omöjliga att generalisera 

utifrån. Anledningen är att de respondenter som deltog i vår studie var de som 

råkade finnas tillhands när vi var plats och det går därför inte att veta vilken 

population stickprovet tillhör. Trots att 60 respondenter deltog i studien kan vi 

inte påstå att just dessa 60 representerar kunder i allmänhet. I detta 

sammanhang är det viktigt att poängtera att användandet av 

bekvämlighetsurval absolut inte saknar mening. Bryman och Bell (2013) menar 

att bekvämlighetsurval, trots svårigheter att generalisera, kan bidra till framtida 

forskning och dessutom till att kopplingar mellan existerande resultat görs. 

Därför är urvalsmetoden på intet sätt meningslös och vi tog tillvara på den 

möjlighet som gavs när en butik lämnade sitt godkännande till att utföra 

studien hos dem. I och med att denna studie är begränsad avseende såväl tid 

som resurser hade det inte varit rimligt att välja ett sannolikhetsurval, då detta 

enligt Bryman och Bell (2013) ofta förutsätter krävande förberedelser och 

därmed kan vara ett hinder för just studenter. Ett sannolikhetsurval hade i 

princip krävt att butikens samtliga kunder haft lika stor chans att deltaga i 

studien och det hade varit en omöjlighet för oss att administrera eftersom det 

hade krävt avsevärt mycket mer resurser.  

3.2.1. Urvalet storlek 

För att samla in ett tillräckligt stort dataset ville vi ursprungligen ha med 50 

stycken respondenter i studien. Detta antal kom vi fram till efter att ha 

rådfrågat professorer på Karlstads universitet. För att kompensera för 

eventuella bortfall valde vi att ha med 60 stycken respondenter. Eftersom vi 

kombinerade enkäterna med avancerad utrustning kändes det rimligt att någon 
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av respondenterna kanske inte skulle gå att använda i analysen, vilket också 

blev fallet. Ett exempel är att GSR-armbandet av okänd anledning slutade 

fungera mitt under en respondentens shoppingrunda och för en annan 

respondent avbröts eyetracking-glasögonens inspelning efter att respondenten 

kommit åt en knapp. Detta medförde ett bortfall i analysen huruvida 

respondenten hade ett arousalutslag eller inte. På grund av just sådan 

problematik valdes en viss felmarginal för att säkerställa att en tillräcklig 

mängd data samlades in för att vi skulle kunna dra slutsatser. 

Anledningen till att vi inte valde att ha med fler än 60 respondenter i studien är 

den begränsade tid vi hade till förfogande. Självfallet hade det varit intressant 

med ännu fler respondenter, men med tanke på att den procedur vi hade i 

datainsamlingen krävde mycket tid hade det blivit svårt med ett större urval. 

Eftersom vi dessutom valt det som Bryman och Bell (2013) kallar för 

bekvämlighetsurval, där syftet inte är att kunna generalisera utan snarare att 

dra kopplingar mellan befintliga resultat och generera intressant data som kan 

fungera som språngbräda för framtida forskning, kändes urvalsstorleken som 

lämplig.  

Demografisk statistik på våra 60 respondenter presenteras i bilaga 1.  

3.3. Enkäter 

Frågorna som har använts i enkäten är utvecklade frågor från vetenskapliga 

publikationer (se Jones et al. 2002; Seiders et al. 2007; Wirtz & Lee 2003). 

Exempelvis har frågorna som avser tillfredsställelse i slutenkäten (se bilaga 3) 

hämtats från Wirtz och Lee (2003). En stor fördel i att använda redan 

utvecklade frågor är att reliabiliteten och validiteten ofta redan är bedömda 

(Bryman & Bell 2013). Detta innebär i sin tur att behovet av att göra en 

pilotstudie försvinner, eftersom frågornas kvalitet i denna studie redan är 

testade.  

Enkätens utformning är baserad på ett par råd från Bryman och Bell (2013). 

Exempelvis behöver enkäten innehålla visst mellanrum mellan frågorna för att 

vara iögonfallande för respondenterna. Bryman och Bell (2013) menar också 

att det är viktigt att svarsalternativen följer med själva frågan och inte hamnar 

på olika platser. Dessutom behöver enkäterna innehålla instruktioner om hur 

frågan ska besvaras, vilket också är en rekommendation vi har försökt följa 

avseende både start- och slutenkät (se bilaga 2 och 3).  
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Samtliga frågor i enkäterna är inte hämtade från vetenskapliga publikationer. 

De kompletteras med en rad olika bakgrundsfrågor i startenkäten och 

kontrollfrågor som berörde eyetracking-glasögonen i slutenkäten. Syftet med 

kontrollfrågorna var att kunna utröna om respondentens beteende påverkades 

av det faktum att glasögonen var på. 

3.4. Genomförande  

Varje respondent behandlades på samma sätt och fick genomgå exakt samma 

steg i vår undersökning. Vi tillämpade en strikt procedurlista utformad av 

forskare på Karlstads universitet anpassad till användandet av GSR-armbandet 

och eyetracking-glasögonen. Denna följdes för att dels säkerställa att studien 

skulle hålla önskvärd kvalitet och dels vara replikerbar, det vill säga att andra 

forskare ska kunna replikera (Bryman & Bell 2013). Om inte studien är 

beskriven i detalj blir det nästintill omöjligt för forskarna att upprepa studien 

och den är således inte replikerbar. Eftersom studien har dels en kvalitativ och 

kvantitativ ansats syftar replikerbarheten här på den kvantitativa delen av 

studien, det vill säga skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariablers 

påverkan på omedveten arousal.  

Vi tog oss vid datainsamlingen bara an en respondent i taget och hade således 

inte vid något tillfälle multipla respondenter samtidigt inne i butiken eller vid 

vår station utanför butiken. Eftersom en genomsnittlig kundresa varade i 

ungefär tio minuter hade det varit svårt att ha flera respondenter samtidigt. En 

framtida studie som undersöker en annan butiksmiljö med längre kundresa 

borde dock kunna ha fler uppsättningar av GSR-armbandet och eyetracking-

glasögonen för att göra datainsamlingen mer effektiv.  

Vi valde att ha två olika roller i denna procedur, där en av oss fick ansvara för 

att rekrytera respondenter och den andre fick ansvara över utrustningen och 

dess konfigurering. Den som rekryterade respondenterna stod vid entrén till 

butiken och frågade de kunder som skulle in i butiken om de ville deltaga i en 

undersökning. I detta skede exkluderades glasögonbärande individer eftersom 

eyetracking-glasögonen inte kan sitta utanpå glasögon. När en respondent väl 

rekryterats och ville deltaga i undersökningen togs respondenten avsides där vi 

gick igenom de fastställda stegen i procedurlistan. Först och främst sattes 

eyetracking-glasögonen på och kalibrerades så att den filmen som glasögonen 

generade skulle låta oss se exakt vad i butiksmiljön som respondenten tittade 

på. När glasögonen fungerade enligt önskemål satte vi på GSR-armbandet och 

lät kunden besvara den första enkäten med armbandet igång efter att ha 
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säkerställt att även den fungerade. Eftersom armbandet var igång under tiden 

enkäten besvarades fick vi reda på respondentens fysiologiska värden i 

avslappnat tillstånd. När enkäten besvarats lät vi respondenten räkna baklänges 

från 700 med sju steg i taget i cirka två minuter, det vill säga 700, 693, 686, 679 

och så vidare. Syftet var att stressa kunden och med armbandets hjälp fick vi 

då reda på hur kunden fysiskt reagerar under stress. De respondenter som 

vägrade räkna fick istället gå in i butiken direkt, men de allra flesta försökte sig 

på att räkna. Trots att vissa inte räknade fick vi en indikation på hur de 

reagerar under stress eftersom tanken på uppgiften var stressande. När 

räkneuppgiften var utförd fick respondenten gå in i butiken med instruktionen 

att handla precis som vanligt och inte göra något extra för vår skull. När 

respondenten utfört sina ärenden i butiken besvarades den sista enkäten och 

utrustningen togs sedan av och förbereddes för nästa respondent. Under hela 

proceduren markerade vi händelser på eyetracking-glasögonen och GSR-

armbandet där vi exempelvis synkroniserade dem rent tidsmässigt. Vi 

markerade också händelser såsom när en enkät var besvarad och när 

respondenten gick in i och kom tillbaks från butiken. 

En väldigt stor del av vårt material kom ifrån den utrustning som användes på 

respondenterna. Samtliga respondenter hade på sig både GSR-armband och 

eyetracking-glasögon i butiken. Resonemanget bakom användandet av denna 

teknik är att kunder per automatik reagerar i vissa situationer. I butiksmiljön 

kan mycket hända, kunden kan stöta på långa köer, trängsel, trasiga sökdatorer 

eller produkter som borde finnas i sortimentet men har sålt slut eller finns på 

fel plats. Sådana händelser kan leda till att respondentens hjärta slår snabbare, 

pulsen ökar och att hen börjar svettas vilket fångas upp av GSR-armbandet.  

Eftersom studien var ganska krävande i och med att respondenten skulle ha på 

sig utrustning under sin resa genom butiken hade vi incitament i form av 

minitrisslotter som respondenterna fick ta emot. De fick en lott innan 

utrustningen sattes på och undersökningen påbörjades och en efter allt var 

klart. Trots lotterna upplevde vi svårigheter att rekrytera respondenter, men 

när de väl var rekryterade valde ingen förutom en att avbryta. Denna individ 

hade enligt egen utsago helt enkelt inte tid att fullfölja. Flertalet respondenter 

upplevde att undersökningen kändes omständlig där framförallt räknandet var 

besvärligt och eyetracking-glasögonen var påträngande, men detta till trots 

avbröt ingen deltagandet. 

Om respondenterna upplevde glasögonen som påträngande var det definitivt 

inte fallet med GSR-armbandet. Flertalet av respondenterna glömde till och 
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med bort att de hade armbandet på sig och vi fick be dem komma tillbaka när 

de var på väg att lämna med armbandet fortfarande på armen efter att den 

sista enkäten var besvarad. Detta är ett tecken på att armbandet kändes 

naturligt att ha på sig.  

3.5. Databearbetning och analys 

De data som samlades in via GSR-armbandet analyserades i EDA Explorer2. 

Där valde vi att för samtliga respondenter använda oss av en 

standardinställning. Vi valde en amplitud på 0.5 μS som gränsvärde för att 

avgöra när någon respondent haft ett omedvetet arousalutslag. Detta innebär 

att en respondents fysiologiska värden måste överstiga 0.5 μS för att räknas 

som ett arousalutslag. Gränsvärdet valdes i samråd med två forskare på 

Massachusetts Institute of Technology (MiT) som har byggt EDA Explorer. 

Det finns både för- och nackdelar med att välja en standardinställning för 

detta. Fördelen är att samtliga respondenter behandlades på samma sätt vilket 

stärker vår studies reliabilitet. Nackdelen är att olika människor har olika typer 

av hud där vissa kan vara mer fuktiga än andra och därmed mer känsliga för 

att få någon form av uppmätt arousal. Av våra 60 respondenter fick 37 stycken 

någon form av arousal i butiksmiljön.  

Med hjälp av EDA Explorer fick vi fram noise – ett mått som handlar om 

olika yttre störningar såsom när armbandet kolliderat med något eller när 

respondenten hastigt rört på armen. Genom att titta på noise-filer kunde vi 

således sortera bort falska arousals och behålla de faktiska reaktioner som 

respondenten fick i butiken. Vi kunde ytterligare validera datat genom att 

använda oss av inspelningarna från eyetracking-glasögonen där vi vid samtliga 

utslag som fångades upp av armbandet kunde kolla exakt vad som hände. På 

så sätt kunde vi förutom att kategorisera utslagen även bekräfta och förkasta 

vissa av dem. Vi tittade på filmerna i Tobii Pro Lab som tillät oss markera 

varje utslag i filmerna och sedan titta på dem flertalet gånger. Vi utgick från 

cirka 20 sekunder före varje utslag och tittade sedan vidare några sekunder 

efter varje utslag för att noggrant analysera vad som hände. Detta antecknades 

noggrant i ett anteckningsblock där anteckningarna utgjorde utgångspunkten i 

det kvalitativa analysarbetet. Samtliga arousalutslag granskades och beskrevs i 

detalj och efter att vi gått igenom samtliga beskrivningar upptäcktes mönster i 

vårt data där flertalet händelseförlopp visade sig likna varandra. Dessa delades 

in i fyra övergripande kategorier baserat på deras karaktär, inspirerat av tidigare 

                                                 
2 Finns tillgänglig via: http://eda-explorer.media.mit.edu/ 
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teori. Exempelvis är butiksmiljö ett välutforskat område i förhållande till 

arousal (se exempelvis Kaltcheva & Weitz 2006; Donovan & Rossiter 1982; 

Groeppel-Klein 2005). Vi valde att kalla kategorierna för social interaktion, 

produktrelaterat, butiksmiljö och övrigt, som också delas in i 12 undergrupper. 

Kategorin övrigt består av arousalutslag som inte kan hänföras till någon av de 

andra kategorierna eftersom vi inte kan fastställa exakt vad det är som 

respondenterna fysiologiskt reagerat på. Avseende undergrupperna var det 

som tidigare nämnt karaktären på händelseförloppet som bestämde 

uppdelningen. Vi hade exempelvis många respondenter som fick arousalutslag 

i samband med att de konverserade med andra kunder i butiken, vilket kom att 

utgöra en undergrupp vid namn ”andra kunder” i kategorin vi kom att kalla 

för social interaktion. Ytterligare exempel är att många respondenter reagerade 

i samband med att de sökte efter en specifik produkt i produkthyllan. Sådana 

arousalutslag kom att sorteras i en undergrupp vid namn ”letar efter produkt” 

som hörde till kategorin ”produktrelaterat”. Vårt arbetssätt i den kvalitativa 

dataanalysen är inspirerat av grundad teori vilket redogörs för av Corbin och 

Strauss (2008). De menar att kategorierna, som är grunden i grundad teori, 

härrör från forskarnas analys av respondenters interaktioner och beteende.  

Vi använde oss av statistikprogrammet IBM SPSS för att analysera data från 

enkäterna och arousalutslagen från GSR-armbandet. För att testa samband har 

vi använt oss av dubbelsidiga t-tester där 0,05 användes som signifikansnivå. I 

samtliga t-test har vi använt oss av oberoende grupper där olika varians 

antagits mellan grupperna. I t-testen undersöktes exempelvis skillnader 

avseende antalet arousalutslag mellan kön och huruvida respondenterna hade 

med sig inköpslista eller inte in i butiken. Detaljerad statistik om de grupper 

som använts finns i bilaga 4a-4l.  

Datat i SPSS har granskats för att säkerställa att den håller hög kvalitet. Vi 

inledde med att undersöka data för att utesluta felaktiga inmatningar och andra 

felaktigheter där en guide från Pallant (2013) följdes. Vi har sökt efter 

uteliggare som påverkar datat men har inte behövt utesluta någon observation.  

3.6. Etik 

Forskningsetiska frågor är vid stor vikt och vi har under studiens gång gjort 

vårt absolut främsta för att agera på ett etiskt sätt. Bryman och Bell (2013) 

hävdar att de som utför en undersökning inte får ignorera de etiska 

ställningstagandena. Samtidigt menar de att gränsen mellan ett etiskt och 

oetiskt agerande inte alltid är så självklar, speciellt inte eftersom många etiska 
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principer lämnar rum för eget tolkande av forskarna. Patel och Davidsson 

(2011) menar liksom Bryman och Bell (2013) att forskningsetiska frågor är av 

stor betydelse. Även om forskning har en viktig del i samhällets utveckling 

måste fysisk eller psykisk skada i form av exempelvis kränkning undvikas. Det 

svenska vetenskapsrådet, vars syfte är att utveckla svensk forskning och ha 

ansvar över etiska frågor, har utformat fyra övergripande etikregler som vi har 

gjort vårt yttersta att följa. Patel och Davidsson (2011) redogör för dessa fyra 

etikregler och vi kommer redogöra för dessa nedan tillsammans med vår egen 

tillämpning: 

1. Informationskravet – detta krav innebär att den som utför 

undersökningen har ansvar för att de som deltar i undersökningen eller 

berörs av den har informationen om forskningsuppgiftens syfte. Detta 

krav uppfyllde vi genom att förklara för varje respondent redan vid 

rekryteringen utanför butikens entré vad vår undersökning gick ut på och 

vad som skulle undersökas. Vi informerade även om den utrustning 

deltagarna skulle ha på sig och vad informationen skulle användas till. 

2. Samtyckeskravet – detta krav innebär att undersökningens deltagare 

själva skall få bestämma sin medverkan. Det här kravet var inte speciellt 

svårt att uppfylla då vår undersökning krävde en relativt stor prestation 

från respondenterna. De kunder som skulle in i butiken som inte gav ett 

omedelbart accepterande till att deltaga i undersökningen blev i samma 

stund som de gick in igenom entrén olämpliga till att ha med i 

undersökningen, eftersom vi ville rekrytera respondenter innan de gick in 

i butiken. På grund av den prestation som krävdes av respondenterna 

försökte vi inte vara påstridiga med de som var osäkra på att deltaga och 

vi gjorde därmed vårt yttersta till att uppfylla samtyckeskravet. 

3. Konfidentialitetskravet – detta krav innebär att uppgifter om 

respondenter som deltagit i en undersökning ska hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. I vår undersökning har samtliga respondenter varit 

fullständigt anonyma och det går inte att från de data vi samlat in härleda 

vilka som har deltagit i undersökningen. Detta gäller såväl enkäter som 

insamlad data från GSR-armband och de inspelade filmerna. Vi har under 

undersökningens gång varit tydliga mot de respondenter som ställt upp i 

undersökningen att deltagandet är fullständigt anonymt och att inga 

personuppgifter finns sparade eller lagrade som gör att kravet på 

konfidentialitet i något avseende äventyras.  
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4. Nyttjandekravet – det fjärde och sista kravet innebär att uppgifter som 

samlas in om enskilda personer inte får användas i annat än 

forskningssyften. Eftersom vi i vår undersökning inte har mer 

information om våra respondenter än kön, ålder och anställning kan inte 

enskilda individer utskiljas. De data vi har samlat in har sitt fokus riktat 

mot respondentens omedvetna och medvetna arousal vilket omöjliggör 

att den enskilda respondentens bidrag i något avseende kan användas 

emot denne. Att bryta mot nyttjandekravet vore exempelvis att sälja den 

data vi har samlat in till företag som därmed kan använda datan för att 

kartlägga specifika personer. Detta är inte möjligt i vår studie och vi anser 

oss uppfylla även kravet på nyttjande, främst med tanke på att inga 

uppgifter som kan härledas till en speciell individ någon gång under 

studien har samlats in och det således saknas material som av någon kan 

användas på olämpligt sätt.  

3.7. Reliabilitet och validitet  

Patel och Davidsson (2011) samt Bryman och Bell (2013) redogör för att 

reliabiliteten avser instrumentens tillförlitlighet. I studien har vi tillämpat såväl 

enkäter som utrustning i form av GSR-armband och eyetracking-glasögon. De 

frågor som användes i enkäterna är konstruerade utifrån vetenskapliga 

publikationer (se Jones et al. 2002; Seiders et al. 2007; Wirtz & Lee 2003) där 

frågornas tillförlitlighet är testade och beprövade. Detta innebär att frågorna i 

enkäterna mäter det som de avser att mäta. En svaghet i detta tillvägagångssätt 

är dock att frågorna utformats i en annan kontext – det vill säga att de använts 

i en annan kontext än denna studies. Ett sätt att titta på om enkäterna mäter 

det som de avser att mäta för att utröna om enkäterna ändå är reliabla är enligt 

Patel och Davidsson (2011) att titta på om enkäterna besvarades på ett korrekt 

sätt eller om det fanns frågor som många hoppade över. I enkäterna hade vi 

inte fler än enstaka bortfall och vi drar således konklusionen att enkäterna är 

reliabla. För de respondenter som hade svårigheter att läsa enkäten på grund 

av exempelvis dålig syn eller att de inte förstod svenska flytande läste vi upp 

enkäten högt. Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt översätta frågorna 

ordagrant till de som inte talade svenska för att undvika det som Bryman och 

Bell (2013) kallar intervjuareffekt där svaren påverkas i någon riktning 

beroende på hur frågan ställdes. Oavsett om frågan lästes av respondenten 

själv eller av oss så ställdes den således på samma sätt. För att förstärka 

reliabiliteten i studien ytterligare tittade vi tillsammans igenom alla eyetracking-
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filmer för att säkerställa att vi tolkade olika fenomen på samma sätt. Detta 

benämns av Bryman och Bell (2013) som interbedömarreliabilitet. 

Under datainsamlingen använde vi oss av en procedurlista som finns tydligt 

beskriven under rubriken genomförande där vi beskriver de olika steg vi följde 

avseende datainsamlingen för samtliga respondenter. Detta har vi gjort för att 

göra vår studie replikerbar, vilket är ett begrepp som Bryman och Bell (2013) 

menar liknar reliabiliteten. Replikerbarheten avser att andra forskare ska kunna 

upprepa vår studie och för att underlätta detta har vi valt att vara transparenta i 

tillvägagångssättet.  

Ett annat begrepp som är vanligt förekommande i diskussion om en studies 

trovärdighet är validitet. Validitet kan beskrivas som att studien undersöker det 

som den är avsedd att undersöka (Patel & Davidsson 2011; Bryman & Bell 

2013). För att stärka validiteten menar Patel och Davidsson (2011) att forskare 

kan vidta åtgärder som bra instrument, noggrannhet vid mätningarna och bra 

teorigrund. Detta har vi försökt efterfölja. Vad gäller instrumenten har vi 

använt oss av avancerad och beprövad utrustning samt enkäter vars kvalitet 

testats och beprövats. GSR-armbandet mäter elektrodermal aktivitet, ett mått 

som av Groeppel-Klein (2005) beskrivs som en mycket bättre metod än 

verbala mått för att mäta arousal eftersom det kan fånga upp även de minsta 

av variationer i arousal. Dessutom är det nästintill omöjligt för respondenten 

att medvetet påverka resultaten i någon riktning när arousal mäts så som vi 

gjort med GSR-armbandet. Vad gäller eyetracking-glasögonen har de använts 

för att dels kategorisera de olika arousalutslagen men också för att bekräfta att 

utslagen var riktiga och inte berodde på yttre faktorer. Detta kan kopplas till 

triangulering som innebär att olika källor matchas mot varandra (Patel & 

Davidsson 2011; Bryman & Bell 2013). För att säkerställa noggrannhet i 

mätningarna har vi använt oss av den tidigare nämnda procedurlistan som 

innebar att vi hanterade alla respondenter på exakt samma sätt och även 

minimerade risken för misstag. Slutligen har en omfattande teorigenomgång 

utförts där vi läst på oss om relevant forskning inom studiens huvudområden i 

syfte att stärka studiens validitet.  
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4. Resultat  

Här presenteras resultaten från datainsamlingen. Inledningsvis redogörs för resultaten 

kopplade till studiens kvalitativa ansats och slutligen kommer en statistisk redogörelse 

kopplad till den kvantitativa ansatsen. 

4.1. Kategorisering av arousalutslag 

Första delen av studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som framkallar 

omedveten arousal i en riktig butiksmiljö. Av denna anledning har en 

kategorisering av respondenternas omedvetna arousalutslag gjorts. Totalt 

deltog 60 respondenter i studien. Av dessa fick 37 stycken arousalutslag på 

GSR-armbandet och 22 stycken inget. Utöver dessa respondenter uppstod ett 

bortfall då det inte gick att utläsa om denne respondent fick ett utslag i 

butiksmiljön eller ej. 

Totalt sett genererade respondenterna 251 arousalutslag. Dessa kategoriserades 

till fyra olika kategorier och 12 undergrupper som nedan kommer att 

redogöras för.   

 

4.1.1. Social interaktion 

Totalt uppstod 90 av de olika arousalutslagen i olika sociala interaktioner.  

Allra flest av dessa, 55 stycken, kom i samband med att respondenterna 

reagerade på andra kunder i butiken. Vissa av dessa interaktioner var i 

samband med att en annan kund stod i vägen eller att respondenten 

socialiserade med någon som hen handlade med. Utslag kunde exempelvis 

utläsas vid en situation där respondentens kompis ifrågasatte om den utvalda 

varan var korrekt. En annan respondent reagerade istället på att partnern tog 

lång tid på sig att bestämma sig över vilken produkt hen skulle välja. Vid andra 

tillfällen reagerade respondenter bara genom alldaglig konversation med den 



37 

 

de handlade med, eller genom att bara titta på personen. Detta skedde även i 

situationer där produkter diskuterades.  

Respondenterna fick totalt 32 stycken utslag i samband med interaktion med 

personal. Utslag uppstod exempelvis i situationer där personalen var hjälpsam, 

trevlig och skämtsam gentemot kunden. En respondent fick utslag i samband 

med att hen letade efter personal och såg en anställd längre bort i butiken.  

Totalt kunde tre arousalutslag utläsas på respondenterna i samband med att de 

reagerade på olika beteenden i butiken. Två av dessa uppstod när kunden som 

stod före respondenten på väg till kassan inte lade fram den så kallade 

avskärmaren eller varudelaren som används för att skilja olika kunders varor 

åt. Det tredje utslaget var när respondenten tvingades flytta på kundkorgar 

som blockerade vägen eftersom kunden framför inte flyttat på dessa. 

4.1.2. Produktrelaterat 

I olika produktrelaterade situationer uppstod 104 stycken arousalutslag.  

Allra flest utslag, 88 stycken, av alla undergrupper hittades i samband med att 

respondenterna interagerat med produkter i butiken. På vissa av kunderna 

kunde utslag utläsas i samband med att de hittat en produkt som de letat efter 

medan andra reagerade på produkter som de fastnade på med blicken. Detta 

skedde exempelvis i situationer där respondenten såg prisnedsatta produkter, 

produkter med iögonfallande design och så kallade lockvaror. Det kunde även 

utläsas att respondenter reagerade på produkter i samma kategori som de var 

intresserade av, såsom en respondent som fick ett arousalutslag både på ett 

våffeljärn och en kaffebryggare som stod nära varandra.  

I samband med att respondent letade efter produkt kunde 16 stycken 

arousalutslag utläsas. Detta skedde i situationer där de hittat andra produkter 

än den de letade efter. Ett exempel är en respondent som letade efter rakhyvlar 

men inte hittade dessa eftersom hen letade i fel sektion där det fanns 

eltandborstar som hen reagerade på. 

4.1.3. Butiksmiljö 

Olika fysiska faktorer i butiksmiljön framkallade 50 stycken arousalutslag.  

I samband med att respondenterna var i kassan uppstod 23 arousalutslag. 

Dessa var av lite olika karaktär då respondenterna exempelvis reagerade på 

produkter precis vid kassan, personalens bemötande samt tekniken vid 
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betalning. Eftersom etiska anledningar förhindrade inspelning vid kassan kan 

inte utslagen delas upp i olika grupper då det inte går att utröna exakt vad som 

hände i samband med att respondenterna var i kassan.  

Respondenter som stått i kö för att komma till kassan har genererat 16 stycken 

arousalutslag. Utslagen har varit i samband med att de stått stilla och väntat i 

kö men även när de tittat på produkter i närheten av kassan, exempelvis 

produkter som låg lättillgängligt i korgar. Även personalens agerande 

framkallade arousalutslag, till exempel när personal öppnade upp ytterligare en 

kassa för att hantera en lång kö. 

Vid sex olika tillfällen fick respondenterna arousalutslag på grund av skyltar i 

butiken. Detta skedde i samband med att de letade efter en viss produkt och 

började närma sig hyllan där produkten fanns samt när de hittade 

prisinformation vid produkterna. Några respondenter reagerade på en skylt 

som fanns precis vid butikens utgång där det stod ”Välkommen åter”.  

Bland respondenterna kunde tre arousalutslag utläsas som orsakats av ljud i 

butiken. Detta har varit i samband med att butiken haft ett plingande ljud i 

högtalarna samt att en mobiltelefon har ringt. 

Ett arousalutslag uppstod i samband med att en respondent yttrade sig över 

hur varmt det var i butiken. Slutligen fick en av respondenterna arousalutslag i 

samband med att hen väntade på att butikens sökdator skulle lokalisera den 

efterfrågade varan i butiken. Personen ifråga kom inte ihåg detta i efterhand i 

samband med att specifika händelser under shoppingrundan skulle anges.  

4.1.4. Övrigt 

Totalt kunde sju arousalutslag utläsas där respondenter kollade runt i butiken. 

I dessa fall är det svårt att uttala sig om exakt vad respondenterna reagerade på 

i butiken.  
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4.2. Skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler 

Den andra delen av studiens syfte var att undersöka om skillnader i 

kundrelaterade konsumtionsvariabler påverkar omedveten arousal. Av denna 

anledning gjordes 15 stycken dubbelsidiga t-test som samtliga syftade till att 

undersöka skillnader i konsumtionsvariablerna och dess påverkan på 

omedveten arousal. En översiktlig genomgång finns i figuren nedan och 

efterföljs av genomgående beskrivning av samtliga test. 

 

Dubbelsidiga t-test p-värde 

Män/Kvinnor - Antalet arousalutslag 0,010* 
Män/Kvinnor – Minns händelse i butik 0,036* 
Ålder - Arousalutslag 0,488 
Ålder (≥ 26) - Arousalutslag  0,168 
Inköpslista - Arousalutslag 0,025* 
Spontaninköp - Arousalutslag 0,401 
Spontaninköp - Antal arousalutslag 0,877 
Handla något - Antal arousalutslag 0,005* 
Handlar för 72 kr eller mer - Antal arousalutslag 0,044* 
Nöjda kund och nöjda/mindre nöjda kunder - Arousalutslag 0,004* 
Hög beteendeintention - Antalet arousalutslag 0,019* 
Mycket villiga att handla igen - Antalet arousalutslag 0,701 
Lojalitet - Antal arousalutslag 0,020* 
Tid i butik - Arousalutslag  0,234 
Tid i butik (≥ 8) - Arousalutslag  0,268 

* p < 0.05 

Tidigare forskning (Söderlund 2002) redogör för individuella skillnader 

avseende olika individers fysiologiska reaktioner på ett och samma stimuli. 

Detta undersöktes vidare i denna studie genom att undersöka skillnader mellan 

könen och olika åldrar i förhållande till omedveten arousal. 

Först och främst testades skillnader mellan män och kvinnor i antalet 

arousalutslag. Det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde på 

0,010. Kvinnor hade i genomsnitt fler arousalutslag än män med ett 

medelvärde på 6,24 mot männens 1,73. Det undersöktes också om det fanns 

någon skillnad mellan män och kvinnor avseende om de kom ihåg en specifik 

händelse i butiken eller inte. Det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett 

p-värde på 0,036. Män kom i högre utsträckning än kvinnor ihåg specifika 

händelser i butiken.  

Ett t-test utfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad avseende 

ålder mellan grupper som hade arousalutslag eller inte. Det dubbelsidiga t-
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testet blev inte signifikant och det kan inte påvisas någon signifikant skillnad 

avseende ålder när det gäller att få arousalutslag eller inte. Respondenterna 

delades även upp i grupper med 25 år eller yngre och 26 år eller äldre. Inte 

heller där kunde någon signifikant skillnad påvisas avseende arousalutslag 

mellan grupperna.  

Det testades om det fanns någon skillnad i arousalutslag beroende på om 

respondenten hade med sig en inköpslista eller inte in i butiken. Nguyen et al. 

(2012) redogör för att kunder ofta är målinriktade i detaljhandeln och av denna 

anledning är det intressant att utröna vad detta har för påverkan på arousal. 

Det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde på 0,025. Den 

gruppen som hade med sig en inköpslista in i butiken hade i högre 

utsträckning än de som inte hade det ett arousalutslag eller fler i butiken. Detta 

undersöktes mer ingående när en ny variabel konstruerades med grupper som 

gjort spontanköp eller inte. Skillnader avseende om respondenterna haft 

arousalutslag eller inte och hur många arousalutslag de haft i butiken testades 

där det dubbelsidiga t-testet inte blev signifikant.  

För att vidare undersöka skillnader mellan hur olika konsumtionsvariabler 

påverkar omedveten arousal testades om det fanns några skillnader mellan 

grupper som handlat något eller inte handlat något avseende antalet 

arousalutslag. Det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde på 

0,005. Den grupp som handlade något i butiken hade ett medelvärde på 5,35 

arousalutslag medan de som inte gjorde det hade 1,31. Således fick de kunder 

som köpte något i butiken i genomsnitt fler arousalutslag än de som inte köpte 

något. Antalet arousalutslag i förhållande till konsumtion där en grupp som 

handlat för lite mer ställdes mot en grupp som handlat för lite mindre eller 

ingenting alls. Gränsen sattes på medianen 72 kronor där det dubbelsidiga t-

testet blev signifikant med ett p-värde på 0,044. Medianen valdes för att få en 

rättvis uppdelning av grupper. Den grupp som handlade för 72 kronor eller 

mer hade i genomsnitt 6,13 arousalutslag mot de som handlade för mindre 

som hade 2,31.   

Skillnaderna i olika kundrelaterade konsumtionsvariabler testades ytterligare 

genom att titta på skillnader i olika grupper fördelade på nöjdhet, 

beteendeintention och lojalitet i förhållande till omedveten arousal. Först och 

främst testades grupper som var mycket nöjda med butiken (sex och uppåt på 

den sjugradiga skalan) mot kunder som var nöjda eller mindre nöjda avseende 

antalet arousalutslag. Det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde 

på 0,004. De kunder som var mycket nöjda med butiken hade ett högre 
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medelvärde avseende antalet arousalutslag då de hade 6,45 mot den andra 

gruppens 1,46.  

Samma test som gjordes ovan utfördes även med kunder som hade hög 

beteendeintention, det vill säga hade en stor vilja att rekommendera butiken till 

vänner och familj samt återvända i framtiden. Detta ställdes mot antalet 

arousalutslag och det dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde på 

0,019. Den grupp med mycket hög beteendeintention (sex och uppåt) hade i 

genomsnitt fler arousalutslag då de hade 5,58 mot den andra gruppens 1,86. 

Detta testades mer ingående för att se om det fanns någon skillnad mellan 

kunder som är mycket villiga att handla igen (sex och uppåt) mot en grupp 

med lägre vilja avseende antalet arousalutslag. Detta t-test blev dock inte 

signifikant och det fanns således ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

Det undersöktes även om det fanns någon skillnad mellan grupper som är 

lojala (fyra och uppåt) mot grupper som är mindre lojala mot butiken avseende 

antalet arousalutslag. Gränsen sattes vid fyra istället för sex eftersom gruppen 

med mycket lojala kunder i sådana fall skulle bli alldeles för liten. Det 

dubbelsidiga t-testet blev signifikant med ett p-värde på 0,020. Den lojala 

gruppen hade i genomsnitt fler arousalutslag med medelvärde på 5,83 mot den 

mindre lojala gruppens 1,96.  

Tid spenderad i butik testades mot grupper som haft arousalutslag eller inte i 

butiken eftersom tidigare forskning avseende medveten arousal (Donovan och 

Rossiter 1982) identifierat ett positivt samband mellan arousal och tid. Ingen 

signifikant skillnad upptäcktes mellan tid och omedveten arousal. Det testades 

även om det fanns skillnad mellan grupper som spenderat åtta minuter eller 

mer (medianen) mot de som spenderat mindre tid i butiken avseende antalet 

arousalutslag. Inte heller där fanns någon signifikant skillnad mellan 

grupperna.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer resultat kopplas samman med teori där studiens syfte kommer 

diskuteras och besvaras.       

5.1. Vilka faktorer framkallar omedveten arousal i butiksmiljön? 

Den första delen av syftet besvaras nedan där det redogörs för vad i butiken 

som framkallat arousalutslag hos respondenterna.  

5.1.1. Produktrelaterat 

Allra flest arousalutslag skedde i samband med att respondenterna interagerade 

med eller letade efter en produkt i butiksmiljön. Van Dolen (2001) undersökte 

vad som framkallade emotioner hos kunder där det visade sig att 14 % av de 

framkallade reaktionerna kom just från de produkter som såldes av 

organisationen. I studien uppstod 41,4 % av utslagen i samband med att 

respondenten tittade på eller var i kontakt med en produkt. Bettiga et al. 

(2017) menar att kunder som berör produkter i en fysisk miljö har högre 

nivåer av omedveten arousal än kunder som testar en produkt i en virtuell 

miljö där produkten inte kan beröras. I studien var det i en fysisk miljö som 

kunderna verkade och utan att veta exakt hur stor andel av arousalutslagen 

som skedde i fysisk kontakt med produkt kan det fastställas att många av de 

uppmätta utslagen skedde i samband med att respondenten interagerade med 

en produkt. Butikens produkter hade således en stor inverkan på 

respondenters arousalnivåer då det var den enskilda faktor som framkallade 

flest arousalutslag. Bloch (1995) menar att en bra design på en produkt har 

förmågan att bland annat attrahera kunderna och väcka positiva känslor hos 

dem. Resultaten styrker produkternas betydelse då de i studien hade ett starkt 

samband med antalet arousalutslag. Med tanke på den koppling arousalutslag 

har med kundens inställning och konsumtion har således produkter en kritisk 

betydelse för butiker eftersom de påverkar kundernas omedvetna arousal i hög 

utsträckning. Söderlund (2002) exemplifierar att en kund som finner en 

efterfrågad produkt kan känna glädje, något som visade sig avspeglas i studien 

där många arousalutslag uppstod i interaktion med produkt. 

 



43 

 

5.1.2. Social interaktion 

Många av arousalutslagen kom i samband med att respondenterna interagerade 

med någon annan individ. Dessa interaktioner skedde med vänner, familj, 

andra kunder eller butikens anställda och utgjorde totalt 34,6 % 

arousalutslagen. Sociala sammanhang är en kontext som enligt van Dolen et al. 

(2001) ofta väcker emotioner. I deras studie var det just interaktion mellan 

anställd och kund som väckte flest emotioner hos kunden. Dessa var starkt 

associerade med positiva emotioner där van Dolen et al. (2001) menar att 

organisationer bör utbilda sin personal för just detta ändamål. I datat kunde 

det utläsas att personalens hjälpsamhet och engagemang framkallade 

arousalutslag hos respondenterna. Baserat på van Dolen et al. (2001) och 

kontexten för de olika arousalutslagen finns det anledning att anta att dessa 

hade positiv valens.  

Personalens betydelse i studien stämmer väl överens med Baker et al. (1992) 

som menar att antalet personal och deras trevlighet påverkar kundernas 

arousalnivåer. Choi et al. (2016) redogör för att det är viktigt för 

personalstyrkan att bedöma vilket humör kunderna är på och det kunde i 

inspelningarna tolkas att personalen anpassade sitt bemötande utifrån vilken 

kund de interagerade med. Ibland tog personalen en mer humoristisk ansats 

och ibland bemötte de kunderna på ett mer samlat sätt.  

Allra flest av arousalutslagen som uppstod i interaktioner skedde i samband 

med interaktion med annan individ än en anställd, det vill säga faktorer utanför 

företagets kontroll. Gardner (1985) menar att kundernas humör kan påverkas 

av små förändringar i den fysiska omgivningen. Det gick exempelvis att se 

reaktioner på respondenter i samband med att partnern som var med i butiken 

tog för lång tid på sig eller att en annan kund stod i vägen. Li et al. (2009) 

menar att en kunds upplevelse av trängsel kan påverka hens känslor negativt 

och i detta fall framkallades ett arousalutslag som bedömdes ha en negativ 

valens. Tombs och McColl-Kennedy (2003) redogör för att andra kunders 

beteenden har en viktig påverkan på den enskilda kundens besök, både i 

positiv och negativ bemärkelse. I resultaten utlästes att andra kunder i 

butiksmiljön hade stor påverkan på hur respondenterna reagerade avseende 

omedvetna arousalutslag och faktum är att fler utslag uppstod i samband med 

interaktion med andra individer än av de olika fysiska faktorerna i 

butiksmiljön. Detta kan kopplas till Tombs och McColl-Kennedys (2003) 

resonemang om den sociala kontextens betydelse, vilket innebär att inte bara 
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fysiska faktorer utan även exempelvis andra kunder i omgivningen påverkar 

upplevelsen.  

5.1.3. Butiksmiljö  

I samband med att respondenterna befann sig i kassan uppstod arousalutslag 

av varierande karaktär. Många av utslagen var just i samband med att de tittade 

på produkter som låg lättillgängliga i korgar eller i anslutning till köerna som 

bildades vid kassan vilket kan kopplas till Blochs (1995) resonemang om 

produkters förmåga att attrahera kunder. Arousalutslag skedde även i samband 

med interaktion av personal. När köerna blev långa öppnade personal upp 

ytterligare kassor för att hantera väntetiderna och personalens bemötande i 

kassaområdet visade sig även här vara något som framkallar arousalutslag hos 

respondenterna, framförallt i situationer där personalen var hjälpsam och 

trevlig. Baker et al. (1992) redogör för att personalens tillgänglighet och 

trevlighet kan påverka kundernas arousalnivåer, vilket åskådliggörs i resultaten. 

Det är viktigt att tjänsten upplevs som bekväm av kunden. Detta menar Berry 

et al. (2002) som redogör för att kunden efterfrågar att tjänsten går både fort 

och smidigt, exempelvis i samband med kassahantering där en långsam 

hantering kan upplevas som besvärande.  

Någonting annat som visade sig framkalla arousalutslag hos respondenter var 

andras beteenden i butiken. Exempelvis använde sig butiken av så kallade 

avskärmare i kassorna för att skilja olika kunders varor åt på kassabandet. 

Dessa avskärmare hör till så kallade artefakter som Bitner (1992) beskriver 

som något butiker använder sig av för att kommunicera med sina kunder. Vid 

ett par tillfällen nådde butikens budskap inte fram och respondenterna 

reagerade på att kunderna framför inte lade på avskärmaren efter att ha lagt 

upp sina varor. Detta går att koppla till Söderlunds (2002) resonemang om att 

såväl negativa som positiva emotioner kan höja kunders arousalnivåer. I detta 

fall handlade det förmodligen snarare om irritation än glädje.    

Arousalutslag uppstod i samband med att respondenterna tittade på olika 

skyltar som förmedlade budskap eller information. Bitner (1992) menar att 

skyltar är något butiker använder sig för att förmedla budskap till sina kunder 

där skyltar syftar till att hjälpa kunderna navigera i butiken. I denna studie 

reagerade några av respondenterna på en designad skylt vid utgången där det 

stod ”Välkommen åter”. Skyltarna användes också aktivt av respondenterna 

för att hitta produkter i butiken och ytterligare ett antal arousalutslag uppstod i 

samband med att de hittade antingen prisinformation eller information om var 
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produkten fanns. En respondent fick utslag i samband med att en av butikens 

sökdatorer användes och inte fungerade på önskvärt sätt. Enligt Bitner (1992) 

tillhör detta butikens funktionalitet. Nguyen et al. (2012) redogör för att det är 

viktigt att butikens hjälpmedel fungerar på ett tillfredsställande sätt – om inte 

kan besöket få ett negativt utfall. Respondenten kom inte ihåg denna händelse 

i efterhand vilket illustrerar det oberoende förhållande som Bettiga et al. (2017) 

rapporterade om omedveten och medveten arousal. Ytterligare en av 

servicescapes dimensioner som kom till uttryck i resultaten är de atmosfäriska 

förhållanden där arousalutslag som framkallades av ljud i butiken och hög 

temperatur kunde identifieras. Bitner (1992) menar att effekterna från 

atmosfäriska förhållanden är tydliga när de är extrema. I samband med att 

respondenterna upplevde höga plingande ljud i butiken fick de arousalutslag 

och en annan respondent reagerade på värmen.  

5.2. Skillnader i kundrelaterade konsumtionsvariabler 

Nedan besvaras den andra delen av syftet där det undersökts vad det finns för 

skillnader avseende konsumtionsvariabler i förhållande till omedveten arousal. 

5.2.1. Individbaserade skillnader 

Skillnader visade sig finnas mellan könen avseende antalet arousalutslag. 

Söderlund (2002) redogör för att olika individer reagerar olika på samma 

stimulus där tidigare forskning rapporterat skillnader i hur mycket emotion 

som skapas mellan män och kvinnor. I studien visade sig kvinnor ha fler 

arousalutslag än män i butiksmiljön där de hade ett genomsnitt på 6,24 mot 

männens 1,73 – en signifikant skillnad i det dubbelsidiga t-testet. Söderlund 

(2002) menar att kvinnor rapporterar negativa emotioner oftare än vad män 

gör. I studien visade sig dock männen rapportera specifika händelser oftare än 

kvinnor vilket innebär att män i högre utsträckning än kvinnor kom ihåg 

specifika händelser i butiken. Dessa händelser är av både positiv och negativ 

karaktär. Dessa resultat kan kopplas till Bettiga et al. (2017) som konstaterade i 

sin studie att medveten och omedveten arousal är oberoende av varandra. 

Detta illustreras i studien genom att män, trots att de hade färre arousalutslag 

än kvinnor, i högre utsträckning rapporterade specifika händelser från 

shoppingrundan. Arousalutslagen motsvarar omedveten arousal medan 

händelserapporteringen är relaterat till respondentens medvetenhet och där 

kunde signifikanta skillnader identifieras mellan könen.  
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Söderlund (2002) samt Lunardo och Roux (2015) menar att ålder påverkar 

individens emotionella responser där yngre individer påverkas mer rent 

emotionellt av ett specifikt objekt. De äldre som är mer erfarna påverkas 

mindre. I studien visade det sig inte finnas någon signifikant skillnad i ålder 

avseende i vilken utsträckning respondenterna fick ett arousalutslag i 

butiksmiljön eller inte. Inte heller fanns någon signifikant skillnad avseende 

arousalutslag när respondenterna delades in i grupper där den äldre gruppen 

var 26 år eller äldre. Detta går således emot Söderlunds (2002) samt Lunardo 

och Roux (2015) resonemang att yngre bör få fler reaktioner i butiksmiljön än 

äldre.  

5.2.2. Konsumtionsskillnader 

Groeppel-Klein et al. (2005) redogör för arousals viktiga roll i kunders 

köpbeteende där hög omedveten arousal beskrivs öka viljan att konsumera. I 

studien testades därför om det fanns skillnader avseende antalet arousalutslag 

mellan grupper som köpte något och inte köpte något. I enlighet med 

Groeppel-Klein et al. (2005) visade sig den grupp som köpte något i butiken 

ha fler arousalutslag i butiksmiljön. De hade i genomsnitt 5,35 arousalutslag 

mot den icke-konsumerade gruppens 1,31 vilket är en signifikant skillnad. 

Skillnaden mellan grupperna bekräftas även av Groeppel-Klein (2005) som i 

sin studie rapporterade att icke-köpare upplever mindre omedveten arousal i 

butiksmiljön än de som köper något. För att ytterligare testa sambandet mellan 

arousal och konsumtion jämfördes en grupp som handlat för mer än medianen 

72 kronor mot de som handlat för mindre eller ingenting alls. I enlighet med 

Groeppel-Klein et al. (2005) och Groeppel-Klein (2005) visade sig den grupp 

som handlade för mer ha fler arousalutslag i butiksmiljön. De hade i 

genomsnitt 6,13 arousalutslag vilket kan ställas i kontrast till de som handlade 

för mindre som bara hade 2,31. Det finns således skillnader mellan grupper 

som konsumerar för mer och mindre när det gäller antalet arousalutslag i butik 

där de grupper som hade fler arousalutslag också konsumerar för mer.   

Resultaten visade en signifikant skillnad avseende omedvetna arousalutslag 

mellan grupper som hade med sig en inköpslista eller inte till butiken. Enligt 

Nguyen et al. (2012) är kunder ofta målinriktade i detaljhandeln och har en 

klar bild av vad de ska köpa innan de går in i en butik. Därför är det lite 

förvånande att endast 24 av 60 respondenter hade med sig en inköpslista in i 

butiken i studien. Den grupp som hade med sig en inköpslista visade sig i 

högre utsträckning än de som inte hade det ha ett arousalutslag eller fler i 
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butiken. En tänkbar förklaring är att den grupp som hade med sig en 

inköpslista också konsumerade i större utsträckning än den grupp som inte 

hade det. Som det konstaterades ovan i enighet med Groeppel-Klein et al. 

(2005) och Groeppel-Klein (2005) finns det ett samband mellan konsumtion 

och arousal. Eftersom Groeppel-Klein et al. (2005) redogör för att det ska 

finnas skillnader mellan grupper som gör spontaninköp eller inte gjordes ett 

test för att se om detta stämmer. Resultaten indikerar inga signifikanta 

skillnader mellan grupper som gjorde spontaninköp eller inte avseende både 

antalet arousalutslag och om de hade arousalutslag eller inte.   

Tid i butik är ytterligare en variabel som testades mot arousal. Donovan och 

Rossiter (1982) menar att det finns ett positivt samband mellan arousal och tid 

i butik där hög arousal ska öka den tid som kunden vill spendera i butiken. 

Även Mehrabian och Russell (1974) redogör för att den tid kunden har till 

förfogande kan påverka medveten arousal. I resultaten hittades inga 

signifikanta skillnader avseende tid spenderad i butik när det testades huruvida 

respondenterna haft arousalutslag eller inte. Inte heller fanns några signifikanta 

skillnader när respondenterna delades in i grupper som spenderat mer tid i 

butiken mot de som spenderat mindre tid i butiken vilket kan ställas i kontrast 

till Donovan och Rossiters (1982) samt Mehrabian och Russells (1974) 

resultat. En tänkbar anledning till dessa resultat kan vara att dagens kund är 

väldigt rationell. Berry et al. (2002) kallar detta för tjänstebekvämlighet där 

kunden efterfrågar snabbhet och smidighet. Kunden går således in i butiken, 

handlar det som behövs och går sedan vidare för att ta sig an nästa syssla som 

står på dagens schema. Detta går även att koppla till Nguyen et al. (2012) som 

beskriver kunderna i detaljhandeln som målinriktade – trots att de trivs bra i 

butiksmiljön vilket illustreras av höga arousalnivåer kanske de väljer att vara 

rationella och uppfylla sitt mål snarare än att spendera mer tid än nödvändigt i 

butiken.  

5.2.3. Kundernas inställning mot butiken 

Van Dolen et al. (2001) redogör för att positiva emotioner har positiv 

påverkan på tillfredsställelse medan negativa emotioner har negativ påverkan. I 

studien gjordes ingen åtskillnad mellan emotioner men sambandet mellan 

arousal och kundernas nöjdhet med butiken testades. Resultaten styrker att det 

finns ett positivt samband mellan hur nöjda kunderna är och hur många 

arousalutslag de får i butiken. De kunder som var mycket nöjda visade sig i 

genomsnitt ha fler utslag än de som var nöjda eller mindre nöjda med butiken. 
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De mycket nöjda kunderna hade i genomsnitt så mycket som 6,45 

arousalutslag mot den andra gruppens 1,46. Van Dolen et al. (2001) menar att 

butiker förtjänstfullt kan vidta åtgärder för att säkerställa positiva emotioner 

hos kunderna vilket tros leda till ökad kundnöjdhet – detta samband går att se 

i resultaten där de kunder som hade fler arousalutslag också var de nöjdare 

kunderna. Detta stämmer väl överens med Kaltcheva och Weitz (2006) som 

konstaterade att kunder med höga medvetna arousalnivåer också upplever sin 

butiksvistelse som mer positiv. 

Ett annat sätt att granska kunders inställning mot butiken är genom att 

undersöka deras framtida beteendeintentioner. Kaltcheva och Weitz (2006) 

redogör för att kunder som får höga arousalnivåer under sin vistelse i en butik 

får en ökad vilja att återvända i framtiden. Det testades om det fanns någon 

skillnad mellan grupper med mycket hög beteendeintention och hög eller lägre 

beteendeintention avseende antalet arousalutslag. Det visade sig att den grupp 

som hade en mycket hög beteendeintention och därmed är mycket villiga att 

återvända till butiken och rekommendera den till andra hade fler arousalutslag 

i genomsnitt än den andra gruppen under sin butiksvistelse. De upplevde i 

genomsnitt 5,58 arousalutslag mot den andra gruppens 1,86 vilket innebär att 

resultaten bekräftar Kaltcheva och Weitz (2006). Ett motsägelsefullt resultat 

uppstod när det testades skillnader mellan grupper som var mycket villiga att 

återvända till butiken och var villiga eller mindre villiga att göra det. Där kunde 

det inte påvisas någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende antalet 

arousalutslag.      

Slutligen kunde ett samband mellan lojalitet och arousalutslag ses. Ett test 

utfördes mellan grupper av lojala mot mindre lojala kunder där den grupp som 

var lojala visade sig ha fler arousalutslag än den andra gruppen. Den lojala 

gruppen av kunder hade ett medelvärde på 5,83 medan den mindre lojala 

gruppen hade 1,96. Att de lojala kunderna hade fler antal arousalutslag än den 

mindre lojala stämmer väl överens med resultaten ovan där de kunder som var 

nöjda med sin vistelse i butiken och de kunder som hade mycket höga 

framtida beteendeintentioner också hade fler arousalutslag i butiken. Det går 

således att konstatera att kundernas inställning gentemot butiken har ett 

positivt samband med antalet arousalutslag de får i butiken. En kund som 

gillar butiken och vill återvända i framtiden får fler arousalutslag i butiksmiljön 

än en kund som inte tycker om butiken i samma utsträckning. Van Dolen et al. 

(2001) konstaterade att positiva emotioner har positiv påverkan på 

kundtillfredsställelse. I denna studie var det kunderna som hade många 
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arousalutslag som var mer positivt inställda mot butiken. Därmed kan antas att 

respondenternas arousalutslag hade en positiv valens baserat på sambandet 

som van Dolen et al. (2001) nämner mellan positiva emotioner och 

tillfredsställelse.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Här kommer studiens slutsatser diskuteras och diskussion föras kring studien och de 

resultat som tagits fram. Slutligen ges rekommendationer till framtida forskning. 

6.1. Slutsatser 

Första delen av studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som framkallar 

omedveten arousal i en riktig butiksmiljö.  

I butiksmiljön visade sig produkter vara den enskilt mest betydande faktor vad 

avser antalet arousalutslag. Bloch (1995) rapporterar att en väldesignad 

produkt kan väcka positiva känslor hos kunder och attrahera dem, vilket 

resultaten styrker. Eftersom produkters design och placering låg bakom många 

av arousalutslagen bör detaljhandlare inte underskatta deras betydelse. 

Sociala interaktioner var också en betydelsefull faktor vad avser antalet 

arousalutslag. Personalens tillgänglighet och agerande visade sig vara av stor 

vikt vilket uppmärksammats i tidigare forskning (van Dolen et al. 2001; Choi 

et al. 2016). Även andra kunder i butiksmiljön, det vill säga faktorer utanför 

detaljhandlarens kontroll, spelade stor roll i kundernas arousalutslag vilket 

illustrerar Tombs och McColl-Kennedys (2003) resonemang om att inte enbart 

fysiska faktorer i butiksmiljön har betydelse. Det sociala sammanhanget för 

köptillfället är också viktigt. 

Olika egenskaper i butiksmiljön visade sig vara en faktor som framkallar 

omedveten arousal. Skyltar, teknisk utrustning, ljud temperatur och köer var 

orsaker bakom omedvetna arousalutslag. Även i denna faktor var personalens 

tillgänglighet och trevlighet viktig för omedveten arousal i enighet med Baker 

et al. (1992). Den fjärde och sista faktorn som framkallade omedveten arousal 

benämns som övrigt eftersom det inte var möjligt att utläsa vad som hände i 

samband med dessa arousalutslag.  

Andra delen av studiens syfte var att undersöka om skillnader i kundrelaterade 

konsumtionsvariabler påverkar omedveten arousal. 

Groeppel-Klein (2005) och Groeppel-Klein et al. (2005) har tidigare undersökt 

sambandet mellan omedveten arousal och konsumtion där kunder med högre 

arousalnivåer konsumerade mer. Dessa resultat bekräftades i denna studie. 

Omedveten arousal visade sig dock också ha positiva samband med hur nöjda 
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kunderna var med butiksvistelsen, hur villiga de var att återvända i framtiden 

och hur lojala de var mot butiken.  

Trots att kvinnor hade fler arousalutslag än män rapporterade männen i högre 

utsträckning specifika händelser som de kom ihåg från butiksbesöket. Detta är 

en anmärkningsvärd skillnad som illustrerar det oberoende förhållandet mellan 

det omedvetna och medvetna som Bettiga et al. (2017) redogör för.  

Sammanfattningsvis identifierades ett par samband mellan kundrelaterade 

konsumtionsvariabler och omedveten arousal. De kunder som hade högre 

nivåer av omedveten arousal var de som i genomsnitt konsumerade mer, var 

nöjdare med besöket, mer villiga att återvända i framtiden och var lojala mot 

butiken. Dessutom fanns skillnader mellan könen. 

6.2. Diskussion 

Datainsamlingen för denna studie har skett i en riktig butiksmiljö snarare än 

ett laboratorium vilket medför att en nyfacetterad bild på fenomenet arousal i 

förhållande till en butiksmiljö har kunnat presenteras. Istället för att utsätta 

respondenterna för olika stimulis i ett laboratorium har de kunnat röra sig fritt 

bland kunder, anställda och andra faktorer i en riktig butiksmiljö. Studien har 

använt sig av en metod bestående av enkäter, ett par eyetracking-glasögon och 

ett GSR-armband som mäter kundernas fysiologiska reaktioner. Möjligheterna 

med denna metod inom forskningen är nästintill oändliga när det kommer till 

vad som går att undersöka. Det finns dock trots möjligheterna ett par 

begränsningar med studien. Till att börja med kan inte resultaten generaliseras. 

Anledningen är att det inte går att veta om det stickprov som har gjorts kan 

anses representera populationen av den aktuella butikens kunder. Eftersom 

studien dessutom bara utförts i en butik går det inte heller att uttala sig om 

butiker i stort och eventuella skillnader mellan olika typer av butiker. Den 

butik studien utfördes hos tillhör detaljhandeln – vad hade hänt om en 

klädaffär eller mataffär undersöktes? Eventuella skillnader dem emellan kan 

bara spekuleras i och utgör ett intressant område för framtida forskning om 

hur arousal och dess konsekvenser varierar mellan olika typer av butiker eller 

inte.  

En annan begränsning i denna typ av undersökning är att GSR-armbandets 

uppmätta arousalutslag inte anges i positiva eller negativa emotioner. 

Söderlund (2002) menar att såväl negativa som positiva emotioner kan höja 

kunders arousalnivåer. Eftersom det inte går att fråga respondenten om den 
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emotion hen kände vid ett visst arousalutslag, då det är en omedveten 

fysiologisk reaktion, behöver forskaren använda sig av de inspelade 

eyetracking-filmerna för att kontextuellt avgöra vad som hände när ett 

arousalutslag uppstod. Var det glädje eller irritation som orsakade utslaget, 

eller var det något annat som hände?  

En intressant fråga är huruvida det går att lita på det data som GSR-armbandet 

genererar. Kan respondenten medvetet påverka resultaten i någon riktning? 

Groeppel-Klein (2005) menar att det är nästintill omöjligt för respondenten att 

göra detta då GSR-armbandet i princip fungerar som en lögndetektor. Det 

som kan hända är dock att armbandet ger utslag på hastiga rörelser med 

handen – dessa utslag har dock sorterats bort med hjälp av de inspelade 

eyetracking-filmerna. Med tanke på att olika individer har olika hudtyper kan 

det krävas att vissa förberedelser görs för att armbandet ska fungera på 

optimalt sätt. De individer som har väldigt torr hud kan vara svårare att få 

utslag ifrån. Därför är en rekommendation till framtida forskning att i 

samband med att forskarna sätter på armbandet på respondenten även 

applicerar lite hudsalva på handleden.   

Anmärkningsvärt var att kvinnor visade sig i genomsnitt ha fler arousalutslag 

än män, samtidigt som männen var de som i högre utsträckning rapporterade 

specifika händelser från butiksvistelsen i efterhand. Om nu kvinnor reagerade 

på fler händelser än män, varför minns de då inte dessa i efterhand? Hur 

kommer det sig att männen minns fler händelser när de rent fysiologiskt 

reagerade på färre? Detta behöver testas vidare i mer omfattande studier.  

6.3. Förslag till framtida forskning 

Studien var delvis explorativ och inom ramarna för denna studie berörs 

egentligen arousal bara på ytan. Potentialen till att bedriva forskning inom 

frågan är nästintill oändlig då det finns mycket som forskare kan studera vid 

tillgång av mer resurser. Det går exempelvis att undersöka fler butiker, testa 

större sammanhang och testa samma sammanhang som gjorts i denna studie 

fast för hela populationer. Det finns helt enkelt väldigt stora möjligheter med 

studiens använda metod där det går att exempelvis göra så kallade 

kvasiexperiment där forskare kan placera ut störningsmoment och se hur det 

påverkar olika respondenter och deras konsumtionsbeteenden kopplat till 

arousal. Tack vare den tekniska utvecklingen är inte forskningen längre 

begränsad till laboratorium utan kan utföras i riktiga butiksmiljöer med allt vad 

det innebär. Det går också med denna metod att testa tidigare forskning som 
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mestadels utförts i laboratorium i en riktig butiksmiljö och exempelvis se hur 

olika nivåer av musik och tempo påverkar kunders arousalnivåer och 

konsumtionsbeteende. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad 

som går att undersöka med denna metod.  
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Bilagor 

Nedan presenteras bilagor. Först och främst presenteras demografisk statistik över de 60 

respondenterna vilket följs upp av de två enkäterna och detaljerad gruppstatistik.   

Bilaga 1 

 

Demografisk statistik   

     Kön 
 Man 45 % 

Kvinna 55 % 

   Ålder 
 20-31 45 % 

32-47 15 % 

48-63 20 % 

64 eller äldre 20 % 

   Utbildning 
 Grundskola 5 % 

Gymnasium 43,30 % 

Universitet eller högskola 45 % 

Annat 5 % 

Bortfall 1,70 % 

   Anställning 
 Student 21,70 % 

Anställd 45 % 

Egenföretagare 5 % 

Arbetslös 3,30 % 

Pensionär 18,30 % 

Annat 6,70 % 

   Hushållsstorlek 
 1 25 % 

2 43,30 % 

3 10 % 

4 16,70 % 

5 eller fler 5 % 

  n = 60 
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Bilaga 2 

Enkät före besöket 
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Bilaga 3 

Enkät efter besöket 

 



61 
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Bilaga 4 

4a) Skillnader mellan män/kvinnor vid antalet arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Kön N3 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag Man 26 1,73 2,051 ,402 

Kvinna 33 6,24 9,216 1,604 

p-värde: 0,010 

 
4b) Skillnader mellan män/kvinnor och om de minns någon händelse i butiken 

Gruppstatistik 

 

Kön N Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Minns någon 

händelse 

Man 27 1,89 ,320 ,062 

Kvinna 33 1,67 ,479 ,083 

p-värde: 0,036 

 
4c) Skillnader i ålder och om de fick arousalutslag eller inte 

Gruppstatistik 

 

Arousalutslag N4 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Ålder Nej 22 43,27 20,373 4,344 

Ja 37 39,68 16,693 2,744 

p-värde: 0,071 

 

Gruppstatistik 

 

Ålder N5 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Arousalutslag ≥ 26 44 ,68 ,471 ,071 

< 26 15 ,47 ,516 ,133 

p-värde: 0,159 

 
  

                                                 
3 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
4 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
5 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
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4d) Skillnader om respondenterna fick arousalutslag eller inte om de hade med 
sig en inköpslista 

Gruppstatistik 

 

Inköpslista N6 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Arousalutslag ja 24 ,79 ,415 ,085 

nej 35 ,51 ,507 ,086 

p-värde: 0,025 

 
4e) Skillnader om respondenterna gjort spontaninköp och haft arousalutslag 

eller inte samt antal arousalutslag

 Gruppstatistik 

 

Spontaninköp N7 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Arousalutslag Nej 39 ,67 ,478 ,076 

Ja 20 ,55 ,510 ,114 

p-värde: 0,401 

 Spontaninköp     

Antal Utslag Nej 39 4,36 7,565 1,211 

Ja 20 4,05 7,045 1,575 

p-värde: 0,877 

 
4f) Skillnader om respondenterna handlat något eller inte gentemot antal 
arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Summa kvitto N8 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 1,0 43 5,35 8,234 1,256 

< 1,0 16 1,31 2,330 ,583 

p-värde: 0,005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
7 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
8 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
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4g) Skillnader om respondenterna handlat för 72 kronor eller mer gentemot 
antal arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Summa kvitto N9 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 72,0 30 6,13 9,493 1,733 

< 72,0 29 2,31 3,219 ,598 

p-värde: 0,044 

 
4h)Skillnader mellan mycket nöjda kunder och nöjda/mindre nöjda kunder 
gentemotantalet arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Nöjdhetsskala N10 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 6,00 33 6,45 9,090 1,582 

< 6,00 26 1,46 2,121 ,416 

p-värde: 0,004 

 
4i) Hög beteendeintention mot antalet arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Beteendeintention N11 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 6,00 38 5,58 8,673 1,407 

< 6,00 21 1,86 2,726 ,595 

p-värde: 0,019 

 
4j)Kunder som är mycket villiga att handla igen gentemot resterande kunder 
och antalet arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Återköpsvilja N12 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 6,00 33 4,58 8,020 1,396 

< 6,00 26 3,85 6,491 1,273 

p-värde: 0,701 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
10 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
11 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
12 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 



65 

 

4k) Lojalitet mot antal arousalutslag 

Gruppstatistik 

 

Byteskostnad N13 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Antal Utslag ≥ 4,00 35 5,83 9,050 1,530 

< 4,00 24 1,96 2,293 ,468 

p-värde: 0,020 

 
4l) Tid i butik gentemot om respondenterna hade arousalutslag eller inte 

Gruppstatistik 

 

Arousalutslag N14 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Tid i butik Nej 22 10,45 4,887 1,042 

Ja 37 8,84 5,134 ,844 

p-värde: 0,234 

 

Gruppstatistik 

 

Tid i butik N15 Medelvärde 

Standard- 

avvikelse Medelfel 

Arousalutslag ≥ 8 32 ,56 ,504 ,089 

< 8 27 ,70 ,465 ,090 

p-värde: 0,268 

 
 
 

                                                 
13 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
14 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 
15 Ett bortfall på grund av att data om utslag saknas på en respondent. 



 

 


