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Sammanfattning 

Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring i butikens marknadskommunikation så kan 

konsumenterna bli mottagliga för det budskapet som sänds ut till dem. Däremot är det få 

marknadsförare som idag arbetar aktivt med sinnesmarknadsföring. Det är en viktig del i att 

driva en butik då denna kommunikation kan vara en helt avgörande faktor i hur människan 

upplever butiken och produkterna. Syftet med uppsatsen är att analysera hur butikschefer 

tillsammans med medarbetarna arbetar med sinnesmarknadsföring samt hur konsumenterna 

påverkas av detta. Uppsatsens undersökning kommer att ge svar på hur olika 

marknadsföringssätt skiljer sig beroende på vem den riktar sig mot. Frågan som kommer att 

besvaras i uppsatsen är: Hur reagerar män och kvinnor på budskap som har till avsikt att 

påverka deras sinnen? 
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Vi vill först tacka butikscheferna Maria, Fariba, Linus och Hanna som på ett hjälpsamt sett 

har ställt upp så att vi kunde genomföra detta arbete. Vi vill även tacka de konsumenter som 

ställde upp med att besvara våra frågor. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Joachim Samuelsson för den hjälp vi fått under resans 

gång. 
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1 Inledning 

Marknadskommunikation omfattar en stor del av arbetet med att driva en butik och det finns 

en rad olika områden inom ämnet som är viktiga för butikschefer och butikspersonal att 

tillämpa i sitt dagliga arbete. För butikschefen och dess personal handlar det om att nå ut till 

sina kunder så att de blir mottagliga för budskapet och bearbetar informationen på ett önskvärt 

sätt. Alla människor påverkas mer eller mindre av den kommunikation som sänds ut i 

butikerna och alla har en unik relation till informationen och tolkar den på olika sätt. En stor 

anledning till att människor påverkas på ett visst sätt är att de utsättas för olika sinnesuttryck i 

omgivningen. Som (Lindstrom 2005) beskriver så är människor omedvetna av att de varje dag 

utsätts för olika sinnesuttryck. Men faktum är att dessa uttryck finns överallt och dessa kan 

exempelvis vara färger, musik, smaker, former och dofter av olika slag och alla dessa uttryck 

får människor att reagera på något sätt. Vad gäller en butik så är det viktigt att signalerna som 

sänds ut stimulerar kundernas sinnen på ett positivt sätt.  

Vår uppsats kommer att handla om sinnesmarknadsföring inom klädbranschen. I detta första 

kapitel kommer vi att redogöra i detalj hur vårt arbete med uppsatsen är upplagt och vilka 

områden inom ämnet som kommer att behandlas.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Butikens marknadskommunikation är ett brett ämne och det har gjorts mycket forskning inom 

området (Finne 2007). Det är viktigt att kunna kommunicera med sina kunder i butiken och 

för att kommunikationen från butiken till konsumenterna ska lyckas, krävs det att planeringen 

med sin marknadsföring tar upp ett antal nödvändiga punkter. För det första måste man kunna 

identifiera vem man vill rikta sin kommunikation mot. Den andra punkten innebär att man 

bestämmer sig vilket budskap man vill skicka ut till sin målgrupp och punkt tre bestämmer 

hur man ska få fram budskapet (Dahlén & Lange 2009). 

Ett effektivt sätt att kommunicera till konsumenterna är att butiksmedarbetarna utformar sin 

butik på ett sätt som berör människorna. Med butikskommunikation gäller det att kunna 

använda sig av skyltar, ljus, färg, ljud, lukt och så vidare för att på detta sätt påverka kunderna 

(Hernant & Boström 2010). Det finns en mängd olika strategier gällande 

butikskommunikation och enligt (Hultén m fl., 2008) så är de viktigt att kunna beröra 

människors sinnen på ett sätt som är effektivt för butikens kommunikation. 



2 

 

Idag finns det få marknadsförare som medvetet och aktivt arbetar med sinnesmarknadsföring 

(Hultén m fl., 2008) och en huvudfråga inom området är hur mäns respektive kvinnors sinnen 

påverkas när de utsätts för olika sinnesuttryck. Hur arbetar klädbutikerna när de utformar sin 

butikskommunikation beroende på om budskapet är riktad mot män eller kvinnor? 

Anledningen till att vi ska studera området sinnesmarknadsföring är som (Hultén m fl., 2008) 

beskriver att det är en viktig del i arbetet med att driva en butik och så finns det idag ingen 

fördjupad kunskap inom området bland marknadsförare. Däremot menar han att denna typ av 

kommunikation kan vara en helt avgörande faktor i hur människor upplever butiker och 

produkter. 

När människor genomgår olika köp- och konsumtionsprocesser så har sinnena en stor 

betydelse för hur situationen upplevs. Många marknadsförare vet om att sinnenas betydelse är 

stor i en situation då kunden besöker butiken, trots det är det få som arbetar med 

sinnesmarknadsföring i butikerna. Alla sinnesupplevelser är unika och människor tolkar dessa 

på olika sätt och om företagen har en stor kunskap inom ämnet ges möjligheter att utforma 

strategier för att kommunicera mot kundernas sinnen på ett effektivt sätt. Det är genom 

sinnena som människor skapar sina uppfattningar om butiker och produkter (Hultén m fl., 

2008). Genom att ha produkter framme i butikerna så att kunderna kan känna och klämma på 

dem bidrar till att kunderna upplever produkterna på ett sätt som de kanske inte annars skulle 

göra. Det gäller att produkterna finns tillgängliga på ett sätt så att kunderna kan uppleva dem 

(Peck & Wiggins 10/2006).  

Alla människor är olika och jämför man män och kvinnor så finns det mängder med 

skillnader. De biologiska skillnaderna är tydliga men forskning visar även att det finns 

beteendemässiga skillnader mellan könen (Hamberg 2000). Alla människor reagerar 

individuellt på den kommunikation som riktar sig mot dem och det finns forskning inom 

området som tar upp män respektive kvinnors avsikter och mål när de befinner sig i en butik. 

Som (Underhill 1999) beskriver så skiljer sig beteendet mellan män och kvinnor när de 

befinner sig i en butik. Exempelvis tillbringar en kvinna i genomsnitt dubbelt så lång tid i en 

butik i jämförelse med en man. Kvinnor har för avsikt att ta god tid på sig i butikerna så att de 

hinner ta del av utbudet medans männen oftast har bestämt sig i förväg för vad de ska handla 

och därför blir butiksbesöket kortare. Butiker som har kvinnor som sin målgrupp arbetar ofta 

med butiks utseende och layout för att shoppingen ska bli så trevlig som möjligt. Butikschefer 

kan tillsammans med sina medarbetare utforma sin butik och kommunikation för att den ska 
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beröra konsumenternas sinnen på ett positivt sätt, med tanke på om målgruppen är män eller 

kvinnor. 

För butikschefen och butikspersonalen finns det olika sätt att utforma butiken och dess 

sinnesuttryck. Genom att man uppmuntrar kunderna till att ta på produkterna kan detta leda 

till att den känslomässiga responsen förstärks, detta är i sin tur avgörande för en situation där 

kunden bestämmer sig för att handla eller inte (Peck & Childers 12/2003). Det är viktigt ur 

flera aspekter att kunden får uppleva produkter genom beröring. Som (Peck & Childers 

1/2006) beskriver så ökar chanserna för exempelvis impulsköp då kunden fysiskt berör 

produkten. Människans fem sinnen kan påverkas på olika sätt och kunderna blir medvetna om 

sin omgivning tack vare sinnena. Att påverka synen kan exempelvis göras med hjälp av 

färger, former och design medans hörseln kan stimuleras genom att kunderna utsätts för 

musik och andra ljudeffekter. Känselsinnet kan påverkas genom exempelvis textiler som ofta 

uppkommer inom klädbranschen. Luktsinnet påverkas ofta av olika dofter som har någon 

relation med det man vill sälja i butiken. Smaksinnet kan påverkas genom att något ätbart 

erbjuds för att förhoppningsvis få kunden att köpa något. (Evans m fl., 2006)  

När kunderna befinner sig i butiken måste butikens kommunikation få kunderna att upptäcka 

vad butiken har att erbjuda. Genom att den utvalda målgruppen får kännedom om butikens 

olika erbjudanden och produkter så vill man få resultatet att kunden blir intresserad av att 

köpa något. Processen går ut på att efter att kunden har uppmärksammat ett erbjudande eller 

en produkt och skapar ett intresse ska detta leda till en önskan att ta del av eller äga något. 

Detta leder sedan till butikens förhoppning att kunden handlar (Dahlén & Lange 2009). Det 

gäller att veta vad kunden vill ha och vilket engagemang de lägger på sin shopping (Assael, 

1992).  

1.2 Problemformulering 

Hur reagerar män respektive kvinnor på butikernas budskap som har till avsikt att påverka 

deras sinnen? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Mot denna bakgrund är syftet med vår uppsats att analysera hur butikschefen tillsammans 

med medarbetarna arbetar med sinnesmarknadsföring beroende på om de riktar sig mot män 

eller kvinnor. Det har gjorts mycket forskning inom området marknadskommunikation (Finne 

2007) och ämnet är brett. Vi är intresserande av ämnet men här ville vi gå djupare och valde 
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därför att fokusera på sinnesmarknadsföring. Även att det finns forskning är det få 

marknadsförare som tillämpar kommunikation riktad mot människans sinnen (Hultén m 

fl.2008). Under uppsatsens gång kommer läsaren kunna urskilja och se mönster i hur 

sinnesmarknadsföring påverkar människor och om det finns skillnader och likheter mellan 

män och kvinnor. Då de fem sinnena är en avgörande faktor i hur kunden upplever en 

situation då de befinner sig i butiken är detta en helt nödvändig kunskap som butikschefer och 

butikspersonal bör kunna använda sig av. Därför kommer vi att undersöka hur de idag arbetar 

inom området. I uppsatsens sista kapitel kommer reflektioner och rekommendationer att ges.  
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2 Metod 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för hur tillvägagångssättet med vår uppsats har 

gått till. Vi kommer även att stegvis beskriva för de metoder vi har valt att använda oss av och 

varför vi har valt just dessa metoder. Områden som kommer att diskuteras under detta kapitel 

är valet av ämne, hur litteratursökningen gick till, valet av undersökningsmetod, vilken data 

som samlats in samt resultatens tillförlitlighet.  

2.1 Val av ämne 

Vi valde marknadskommunikation som vårt huvudämne i uppsatsen. Arbetet påbörjades 

genom att vi läste på om ämnet marknadskommunikation och dess olika områden. Ju djupare 

vi kom i vår informationssökning om ämnet desto mer intressant blev området 

sinnesmarknadsföring. Valet av ämne föll på sinnesmarknadsföring och vi började lägga upp 

vårt arbete mer i detalj. Många butikschefer och butikspersonal är medvetna av 

sinnesmarknadsföringens betydelse i arbetet med att driva en butik men det är få som ägnar 

någon tid till att använda sig av denna typ av marknadsföring. Vi har valt att inrikta oss på 

klädbranschen och hur sinnesmarknadsföring används där. Då sinnesmarknadsföring oftast 

nämns i samband med livsmedelsbutiker så ville vi fokusera på en annan bransch. Vi har även 

valt att undersöka om denna typ av marknadsföring skiljer sig beroende på om den är riktad 

mot män eller kvinnor. Detta för att se om kvinnor respektive män agerar och beter sig på 

olika sätt när de blir utsatta för budskap som påverkar de mänskliga sinnena.  

2.2 Litteratursökning 

Vi påbörjade sökningen efter relevant litteratur inom området och vi lyckades hitta bra 

litteratur som berörde ämnet. Denna litteratur kunde vi sedan använda oss av i det fortsatta 

arbetet med uppsatsen. Målet med litteratursökningen var att finna tidigare studier där samma 

områden har undersökts som vi själva hade för avsikt att undersöka. Förutom litteratur i form 

av böcker så fann vi även relevanta vetenskapliga artiklar där ämnet sinnesmarknadsföring 

har undersökts tidigare. Dessa artiklar var svåra att hitta men vi fann ändå relevanta artiklar 

som berörde ämnet. Övriga artiklar som vi har valt att använda i vår uppsats inriktar sig på 

människans beteende och marknadskommunikation. Vi har även tagit del av artiklar som 

berör män respektive kvinnors beteendemönster, detta var nödvändigt för det fortsatta arbetet 

med uppsatsen. 
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2.3 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen av ämnet har gjorts genom intervjuer med butikschefer i utvalda klädbutiker, 

detta för att samla in empiri. För att täcka ett så stort område som möjligt har vi valt att 

undersöka både herr- och damklädesbutiker. På detta sätt ser vi hur de arbetar i olika 

situationer beroende på om marknadsföringen riktar sig mot män eller kvinnor. Det vi vill få 

reda på här är ifall det är olika sinnen som företagen har för avsikt att beröra hos kunderna. 

Intervjuer med konsumenter har även gjorts som är kopplade till klädbutikerna. Genom dessa 

intervjuer får vi en övergripande bild av hur kunderna reagerar på den sinnesmarknadsföring 

som riktar sig mot dem.  

I vår undersökning har vi valt att besöka fysiska butiker i form av två herrklädesbutiker och 

två damklädesbutiker. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form 

av personliga intervjuer (Jacobsen 2009) med butikscheferna i de fyra butikerna. På så sätt får 

vi en öppen individuell intervju med en person som känner till området och kan reflektera 

utifrån egna erfarenheter och kunskaper. I och med sådana intervjuer med fyra olika 

butikschefer kan vi finna mönster i vad som är effektiv sinnesmarknadsföring men även se 

olikheter i hur butikschefer arbetar beroende på om kommunikationen riktar sig mot män eller 

kvinnor. 

Vi har även gjort en kvalitativ undersökning baserad på kundintervjuer för att få en 

övergripande bild av hur kunderna reagerar på den sinnesmarknadsföring de kommer i 

kontakt med. Här undersökts vad konsumenterna tycker om de klädbutikerna som de har 

besökt samt vad som är viktigt för dem angående upplevelser i en klädbutik. Här intervjuas 

både manliga och kvinnliga konsumenter för att få svar på de frågor som förväntas visa 

skillnader mellan könen. 

2.4 Datainsamling 

Efter att ha fått klartecken från handledaren så var tiden inne för att samla in fakta från 

butikscheferna. Vi hade redan tidigare pratat med de butikschefer vi ville få hjälp av så det 

blev inga problem när tiderna bokades. Intervjuerna med de fyra butikscheferna tog mellan 45 

minuter och 1½ timma. Under intervjuerna diskuterades frågorna flitigt och de butikschefer 

som deltog i undersökningen var hjälpsamma och professionella. Intervjuerna var en öppen 

individuell dialog med oss undersökare och uppgiftslämnare, i detta fall butikscheferna. Vi 

valde denna då relativt få enheter undersöktes.  Efter varje besök i butikerna åkte vi tillbaka 

till vårt lärcentrum där vi skrev ner och diskuterade svaren vi fått. På så sätt blev det inte 
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några missförstånd när det var dags att skriva ner empirin. Parallellt med butiksbesöken 

gjordes även djupintervjuer med konsumenter. Här genomfördes intervjuer med 14 

konsumenter. Dessa fördelades så att män och kvinnor var lika till antalet på grund av att se 

skillnader som söks i uppsatsen. Åldersintervallet på de intervjuade konsumenterna var 21 till 

50 år. Anledningen till detta åldersintervall motiveras på så sätt att vi ville ha en så stor 

variation i åldrarna som möjlig. Variationen ville vi ha för att de butiker som undersöktes inte 

har någon utpekad ålder i sin målgrupp de riktar sig mot, utan de anser själva att människor i 

alla åldrar kan handla hos dem. Även här valde vi en öppen individuell intervju med de 

utvalda konsumenterna. Undersökningen omfattade relativt få enheter med tanke på hur 

många konsumenter som finns och därför valde vi denna metod. Efter att all datainsamling 

var insamlad påbörjades arbetet med att sammanställa alla svar.   

2.5 Resultatens tillförlitlighet 

Uppsatsens undersöknings- och resultatdel är baserad på intervjuer med fyra butikschefer i 

fyra olika klädbutiker i en medelstor stad i Sverige samt personliga intervjuer med 14 

konsumenter. Konsumenterna är utvalda på ett sätt så att män respektive kvinnor är fördelade 

på ett sätt att de är lika till antalet, detta för att uppsatsen ska se likheter och skillnader mellan 

könen. Tillförlitligheten på det resultat vi kom fram till kan diskuteras på följande sätt. Antal 

konsumenter som har ingått i undersökningen är 14 stycken. Detta anser vi var en tillräcklig 

siffra då vi endast var ute att hitta mönster i deras köpprocess. Hade intervjuerna med 

konsumenterna omfattat ett större antal personer hade det möjligen gett ett annorlunda resultat 

men däremot anser vi att 14 personliga intervjuer med konsumenter ändå ger tillräckligt med 

underlag för att finna mönster i de svar vi har fått utifrån frågeställningarna. Gällande 

intervjuerna med de butikschefer vi valde ut så är dessa två verksamma inom 

damklädesbutiker och två arbetar i herrklädesbutiker. Avsikten med detta är även att finna 

mönster genom personliga intervjuer i hur de arbetar med olika frågor beroende på målgrupp. 

Vad gäller intervjuerna med butikscheferna uppskattade vi att fyra till antalet var tillräckligt 

för att kunna få tillräckligt med material för resultatet. En faktor som kan påverka resultatens 

tillförlitlighet är beroende på vilken geografisk plats undersökningen har sin utgångspunkt.   
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3 Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer den teoretiska referensram som uppsatsen är kopplad till att 

presenteras. Den teori som framkommer är relevant för uppsatsens empiriska avsnitt där 

undersökningen presenteras, dessa teorier ligger till grund för vår undersökning. Under 

uppsatsens empiriska avsnitt kommer läsaren att kunna återkoppla våra undersökningsresultat 

till den teoretiska referensram som presenteras nedan. Eftersom vi i uppsatsen undersöker 

ämnet sinnesmarknadsföring behövs teori som både fokuserar på konsumenterna och 

butikernas arbete med marknadskommunikation. Sinnesmarknadsföringen kommer att 

behandlas som en viktig grundsten i uppsatsen och mycket fokus kommer att läggas på denna 

teori.  Uppsatsen har en utgångspunkt i att hitta likheter och skillnader mellan könen och 

därför finns teorier om kvinnor och mäns beteende även med i denna referensram. Då 

konsumenterna på något sätt blir påverkade av budskapen som sänds ut från butikerna 

kommer teorier om detta att behandlas i kapitlet. Denna teoretiska referensram ligger till 

grund för vår undersökning samt efterarbetet med densamma.  Frågeformulären (Se bilaga 2 

& 3) till butikscheferna och konsumenterna är baserad på de teorier som uppsatsen är byggd 

på. 

3.1 Män och kvinnors beteende  

Kvinnor och män skiljer sig från varandra på många olika sätt och en tydlig skillnad är de 

biologiska faktorerna. Det finns däremot fler områden där män och kvinnor skiljer sig från 

varandra. Ett av dessa områden är de beteendemässiga faktorerna som bestämmer hur män 

respektive kvinnor beter sig i olika situationer (Hamberg 2000).  

Studier visar att det finns skillnader på vad män och kvinnor handlar och hur de gör detta 

(Sundström 1998). Konsumentmarknaden förändras hela tiden och mäns respektive kvinnors 

sociala roller blir allt mer annorlunda mot vad de har varit förut. Det är vanligt att det 

förekommer marknadsföring som riktar sig på ett könsstereotypiskt sätt beroende på vilka 

som är målgruppen. På grund av att de sociala rollerna hela tiden förändras återses detta även 

i butikernas marknadsföring (Nokes 2004). Alla människor beter sig på olika sätt men det 

finns mönster i hur män respektive kvinnor beter sig när de befinner sig i en butik. För många 

kvinnor handlar shopping om att umgås med vänner samt att det är ett stort intresse för 

många. För männens del handlar det oftast om att vara så tidseffektiva som möjligt och har 

ofta bestämt sig i förväg för vad de ska handla. En faktor som ofta förkortar en kvinnas 

vistelse i en butik är ifall de befinner sig i butiken i sällskap med en man. En tydlig skillnad 
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mellan de båda könen är att en kvinna tillbringar i genomsnitt dubbelt så lång tid i en butik än 

den manliga konsumenten. Till skillnad från männen så har kvinnorna oftast inte bestämt sig i 

förväg för vad de ska handla utan vill gärna ta del av så mycket av utbudet som möjligt. Då 

kvinnor i regel tillbringar mycket tid i butiken är det en fördel om butiken är utformad på ett 

sätt som gör shoppingen så bekväm och trevlig som möjligt. Detta kan uppnås genom att 

butikens design och layout bidrar till att butiksmiljön känns mer avslappnande. 

Konsumenterna måste känna sig bekväma med den kommunikation som sänds ut från 

butikerna. (Underhill 1999).  

3.2 AIDA- modellen 

Alla människor blir mer eller mindre påverkade av den marknadskommunikation som finns. 

Då detta sker uppstår det en process som tar sändarens budskap till mottagaren och som 

mottagaren därefter behandlar på något sätt. Det finns ett antal steg som konsumenter går 

igenom då de blir utsatta för ett budskap till att de bestämmer sig för att köpa produkten. 

En modell som tar upp stegen som konsumenten går igenom är AIDA- modellen. Detta är en 

traditionell modell som fokuserar på överföring av information och transportering av budskap 

(Vakratsas & Ambler, 1999). AIDA är en förkortning och står för Awareness, Interest, Desire 

och Action vilket betyder kännedom, intresse, önskan och handling. För att man ska få nytta 

av denna modell så krävs det att konsumenten är ”lite” engagerad och målet är att 

konsumenten ska bli nyfiken på en produkt samt att det till slut resulterar i handling eller köp. 

Med AIDA- modellen vill man få konsumenterna medvetna om att produkten finns tillgänglig 

på marknaden. Därefter vill man att de ska bli intresserade och ha en önskan för produkten för 

att sedan vilja köpa den. AIDA- modellen används ofta när man ska sälja varor av enkel 

karaktär, denna modell kan exempelvis vara användbar inom klädbranschen (Baines m fl., 

2008). 

Hur man ska utforma sin marknadskommunikation handlar mycket om hur konsumenter beter 

sig. Genom att ha en kunskap i vilket engagemang konsumenterna har för produkter leder till 

att man kan ta reda på köpfrekvens och beslutsfattande hos kunderna. Det finns både hög- och 

lågengagemangsprodukter och det är dessa två punkter som leder till att man kan skilja olika 

typer av beteende åt (Assael, 1992). 

Det är vägen från kännedom till slutmålet beteendet som står i fokus. Genom att intressera sig 

för de olika delarna i AIDA- modellen kan kommunikationseffekten granskas och man ser var 
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effekten blir stark respektive svag. Denna modell inriktar sig på produkter av enklare variant 

och det handlar i stort sätt om att få kunden nyfiken och intresserade på att köpa produkten 

(Dahlén & Lange 2009). Enligt (Hulten m fl., 2008) kan typen av kommunikation vara helt 

avgörande för hur kunden upplever produkter. När kunder genomgår olika köp- och 

konsumtionsprocesser så har sinnena en stor betydelse för hur situationen upplevs. 

3.3 Sinnesmarknadsföring 

Under lång tid har de mänskliga sinnena förbisetts av marknadsförare, även att dem har 

förstått att de har en stor betydelse. Sinnena som består av lukt, syn, hörsel, känsel och smak 

är avgörande för hur en människas upplevelse är i olika köp- och konsumtionsprocesser. 

Genom sina fem sinnen blir kunden medveten om och uppfattar produkter och varumärken. 

Därför kan företagen med en ökad kunskap om de mänskliga sinnena göra sin marknadsföring 

mer framgångsrik och individens sinnesupplevelse mer personlig. (Hultén, m fl., 2008) Att 

handla är en fysisk aktivitet, där vi använder våra sinnen för att göra värderingar innan vi 

köper en produkt. Därför måste det vara tillåtet för konsumenten att röra, prova, lukta, smaka, 

skaka, lyssna och undersöka, för att öka engagemanget och öka förtroendet för produkten. 

(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008) 

Från den traditionella marknadsföringen som är mass- och mikromarknadsföring skiljer sig 

sinnesmarknadsföring, då den har sin utgångspunkt i kundernas sinnesupplevelse. I 

människans hjärna, genom vänster och höger hjärnhalva, de flöden, processer och reaktioner 

som ger upprinnelse till en sinnesupplevelse. Sinnesmarknadsföring handlar mycket om hur 

företagen genom olika strategier bygger upp och etablerar en image som knyter kundens 

identitet, livsstil och personlighet. Därför bör företag i sin marknadsföring på ett medvetet och 

strategisk sätt ha de fem sinnena som utgångspunkt. (Hultén m fl., 2008)  

Sinnesmarknadsföring bygger på den mänskliga hjärnan med de fem sinnena i centrum. Hos 

individen är det i hjärnan som varumärket eller produkten får sin plats, och det skapas en 

image i form av mentala bilder och föreställningar. Denna image är resultatet av de 

upplevelser som individen har av varumärket eller produkten. Därför finns det hos varje 

individ en subjektiv upplevelse, som också kallas upplevelselogik. Logiken är helt individuell 

och personlig, den har sin startpunkt från hur människans fem sinnen uppfattar och tolkar en 

upplevelse, antingen vart och ett eller tillsammans. (Hultén m fl., 2008) 
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3.3.1 Sinnena och sinnesupplevelsen 

Människans fem sinnen medverkar vart och ett eller tillsammans med varandra till en 

sinnesupplevelse. Detta är resultatet på sinnenas reaktioner på olika element eller inslag från 

marknadsföringen. Sinnena har en avgörande roll för en människas upplevelse av tillvaron, 

för utan sinnena skulle inga intryck skapas, det skulle inte gå att förstå, känna, lära sig eller 

tänka. Sinnena ger därför information om tillvaron och dess olika dimensioner genom lukt, 

ljud, syn, smak och känsel. (Hultén m fl., 2008)  

3.3.2 Luktsinnet 

Minnet av lukter varar längst av alla sinnen, och att minnen förknippade med lukter ger 

intensiva känslor och tydligare minnesbilder. Lukten påverkar känslotillståndet, och skälet är 

att det når det limbiska systemet i storhjärnan som har betydelse för vårt drifts- och känsloliv. 

Konsumenten blir på gott humör av dofter från nybakat bröd i livsmedelsbutiken, lika snabbt 

vi avvisande blir vi av äckliga lukter. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008) Enligt (Hultén 

m fl., 2008) kan människan minnas över 10 000 olika dofter, och det räcker med en liten del 

av en tidigare upplevd doft för att vi ska koppla det med tidigare minnen. Dofter kan genom 

kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter skapa uppmärksamhet åt en produkt. De långsiktiga 

strategierna är att få doften till en del i företagets identitet där man vill differentiera, 

positionera och stärka ett varumärke och imagen hos kunden. Luktsinnet är det mest precisa 

av våra sinnen, då doften går i en signal direkt till hjärnan utan möjlighet till korrigering eller 

förvrängning. 
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3.3.3 Ljudsinnet 

Ljudsinnet är ständigt aktivt och människan lever i symbios med ljuden. Det är också skillnad 

på att höra och lyssna. Att höra innebär att örat tar in ljud utan att man lägger märke till det. 

Men för att lyssna måste tankar och allt prat hållas undan för att kunna fokusera på ljudet.  

Ljud har över tid haft stor betydelse för människan, där människan finner mening med ljud 

och formar sin identitet med musik som inspirationskälla. Ljud kan stärka ett varumärkes 

identitet eller image, och genom jingel, röst eller musik kan de skapa ljudupplevelser (Hultén 

m fl., 2008). Musiken påverkar vår sinnesstämning och kan förstärka eller motverka olika 

känslor. Det är fyra faktorer i ett musikstycke som påverkar vårt beteende: ljudnivå, tonart, 

takt och rytm. Snabb takt uppfattas som glad musik, och kan locka kunder till butiken. Snabb 

musik ökar genomströmningen i butiken, medan långsam musik saktar ner flödet av kunder i 

butiken. Hög volym minskar tiden som vi är i butiken, detta är vanligt i restauranger och barer 

som vill ha hög omsättning av kunder. Popmusik eller klassisk vilket fungerar bäst? 

Undersökningar visar att vi tillbringar mer tid i en butik som spelar bekant musik som vi 

gillar. Musiken får oss på gott humör och detta påverkar vår tidsuppfattning (Schmidt Thurow 

& Sköld Nilsson 2008). 

3.3.4  Synsinnet 

Synsinnet är det mest framträdande av våra sinnen och ögonen är människans viktigaste 

sinnesorgan. Genom synsinnet upptäcker vi förändringar och skillnader i vår omgivning. De 

flesta beslut som människan tar varje dag grundas till den största delen på synintryck (Hultén 

m fl., 2008). Färger har stor inverkan på oss fysisk, varma färger, speciellt rött har en 

uppiggande effekt. Den röda färgen får hjärtat att slå snabbare och adrenalintillförseln ökar, 

detta gör att vi tar ett snabbare beslut. Kalla färger, såsom blått har en avslappnande effekt. 

Därför används varma färger vid entréer och fönster för att locka kunder, de kalla färgerna 

används inne i butiken, där lugn och ro behövs för att kunden ska få tid i köpprocessen 

(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008).  

3.3.5 Känselsinnet 

Att ge kunderna möjlighet att ta, känna, prova, testa och klämma på varorna är viktigt då 

känseln är avgörande för bedömning (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). Känselsinnet 

är det taktila sinnet, med vilket människan genom huden upplever fysisk kontakt med 

omvärlden och kan utforska tredimensionella föremål. Känselsinnet hjälper också till att 

bygga upp ett ”formsinne” som berättar när något är vasst, hårt eller runt, utan att behöva 

känna på föremålet (Hultén m fl., 2008). 
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3.3.6 Smaksinnet 

Smaksinnet är ett känslosinne och genom smaklökarna i tungan känner vi smaker, som kan 

delas in i söt, surt, salt och beskt men även i svalgen och gommen uppfattar vi smaker. 

Kvinnor har fler smaklökar än män och är allmänt känsligare för smak (Hultén m fl., 2008). 

3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

De teorier som vi valt att använda oss av är: Beteendet mellan män och kvinnor, AIDA- 

modellen och sinnesmarknadsföring. När vi arbetade med de teorierna vi hade valt såg vi en 

koppling mellan dessa och arbetade sedan fram en egen modell som vi kommer att använda i 

vår undersökning. Denna undersökningsmodell presenteras nedan och beskriver hur 

sinnesuttrycken påverkar konsumenternas beteende. Sinnesuttrycken påverkar 

konsumenternas väg från att de upptäcker en produkt till att de bestämmer sig att köpa eller 

inte. Det är här kopplingen mellan AIDA- modellen och sinnesmarknadsföring kommer in. 

Nedan visas en modell som förtydligar denna koppling. 

 

Då uppsatsen utgår ifrån att se skillnader mellan mäns och kvinnors beteende, så har teorier 

om detta ingått i den teoretiska referensramen. Våra frågor till butikscheferna och 

konsumenterna är anpassade så att vi kan tolka skillnader och likheter beroende om 

målgruppen är män eller kvinnor. Oavsett kön så blir alla människor mer eller mindre 

påverkade av den marknadskommunikation som finns. Därför har vi valt att använda oss av 

AIDA- modellen för att undersöka hur en process som tar sändarens budskap till mottagaren 

ser ut. Genom att använda oss av denna modell kan man se om budskapet kommer fram till 

mottagaren. AIDA- modellen återspeglas i de frågeställningar vi har använt oss av i våra 

intervjuer med butikschefer och konsumenter. AIDA- modellen beskriver de olika stegen i ett 

budskap transporteras från sändaren till mottagaren. Dessa steg är kännedom, intresse, önskan 

och handling och alla stegen går att påverka hos kunden genom att utsätta dem för olika 
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sinnesuttryck. Det går att marknadsföra sig på ett sätt så att konsumenternas sinnen påverkas. 

Alla stegen i AIDA- modellen kan på så sätt uppnås. Kännedom för en produkt kan 

konsumenten få genom att sinnena berörs. Intresset för en produkt skapas när konsumentens 

sinnen påverkas positivt. Efter att konsumenternas sinnen har påverkats positivt leder det till 

att kunderna får en önskan att äga produkten. Genom att konsumenten går igenom dessa steg i 

Aida modellen avslutas processen med en handling. Uppsatsen huvudsakliga fokus ligger på 

sinnesmarknadsföring och därför omfattar den teoretiska referensramen till stor del av teorier 

inom detta område. Uppsatsen behandlas utifrån ett genusperspektiv samt hur 

kommunikationen mellan sändaren och mottagaren, men huvudområdet är ändå 

sinnesmarknadsföring. De flesta frågor i våra frågeformulär till butikscheferna och 

konsumenter är inom området sinnesmarknadsföring. Detta för att få en så stor tyngd inom 

ämnet i uppsatsens undersökning och resultat.  
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4 Undersökningen 

Undersökningen är baserad på intervjuer med butikschefer i fyra olika klädbutiker i en 

medelstor stad i Sverige. Dessa butiker är fyra välkända kedjor inom klädbranschen och 

undersökningen omfattar två herrklädesbutiker och två damklädesbutiker. Under detta kapitel 

kommer de svar som undersökningen gav att presenteras. Vidare har en undersökning gjorts 

som fokuserar på konsumenter, även denna undersökning är genomförd genom intervjuer. 

Denna del av undersökningen baseras på intervjuer med 14 konsumenter. Intervjuerna med 

konsumenterna är fördelade på ett sätt så att män respektive kvinnor är lika till antalet. 

Åldersintervallet på konsumenterna är 21 till 50 år. Denna del av undersökningen presenteras 

nedan i texten samt i diagramform. De röda cirkeldiagrammen till vänster motsvarar de 

kvinnliga konsumenterna medan de blåa cirkeldiagrammen till höger motsvarar de manliga 

konsumenterna. 

4.1 Sinnesmarknadsföring 

De butikschefer som har deltagit i undersökningen har en viss kunskap i vad 

sinnesmarknadsföring är. Alla hade hört talas om uttrycket men de var väldigt tveksamma till 

om de själva arbetar med det. Under intervjuerna framkom det mer och mer att butikscheferna 

faktiskt arbetar med denna typ av marknadsföring, även om de inte tänker på det. De berättar 

också att det är ett intressant område och alla skulle vilja lära sig mer om ämnet.  I frågan om 

vilka sinnen som står mest i fokus inom klädbranschen svarar butikscheferna identiskt. Det är 

synsinnet och känselsinnet som är de sinnen som är viktigast att beröra hos kunderna. ”Även 

ljudsinnet är viktigt att påverka hos kunden men inte i lika hög grad som synsinnet och 

känselsinnet”, säger en av cheferna. Ett första intryck är viktigt för hur människans sinnen 

påverkas. Enligt de konsumenter som intervjuats tycker alla att ett första intryck är det som 

bestämmer om de går in i butiken eller vänder vid dörren. Butikscheferna arbetar mycket med 

att få butiken så tilltalande som möjligt för kunden. Båda parter medger att alla sinnena i 

samspel berörs vid ett första intryck.   

I alla butikerna som ingår i undersökningen arbetar personalen aktivt med att beröra 

kundernas sinnen på olika sätt. Detta görs främst genom att alltid uppmuntra kunden till att 

känna, klämma och prova de produkter som finns. På detta sätt påverkas känselsinnet. Att 

alltid visa upp nyheter, trender och aktuella kampanjer tydligt bidrar till att synsinnet påverkas 

hos kunderna menar butikscheferna. För konsumenterna är det mer än så, för dem handlar det 

att tillgodose sina behov. Dessa behov är att hitta något som tilltalar just dem. Skiljer man på 
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könen är de kvinnliga konsumenterna mer intresserade av att hitta det som är snyggt och 

trendigt. De manliga konsumenterna handlar det oftast om personlighet och stil. Männen är 

mer prismedvetna än var kvinnorna är då de ska handla kläder.  

I frågan om butikscheferna tror att de och deras butiker kommer att arbeta med 

sinnesmarknadsföring mer i framtiden än vad de gör idag så tror inte någon av de tillfrågade 

att de kommer att göra detta. Alla är däremot intresserade av att lära sig mer om ämnet. 

4.1.1 Luktsinnet 

Under detta avsnitt beskrivs hur butikschefen och medarbetarna i butikerna arbetar med att 

beröra kundernas luktsinne. Här kommer även konsumenternas reaktion på det budskap som 

de blir utsatta för i klädbutiker. 

Alla de intervjuade butikscheferna är överens om att det är svårt att arbeta med dofter i en 

butik. Det viktigaste enligt dem är att ska lukta rent och fräscht. De menar också att om 

konsumenterna utsätts för dofter som ger en negativ känsla kan detta leda till att intresset 

svalnar och de vill lämna butiken. Det leder till att konsumenterna går miste om produkterna 

och hinner inte skaffa sig kännedom om utbudet. Detta överensstämmer med vad 

konsumenterna tycker är viktigt gällande dofter i butiker. Ingen av de tillfrågade 

butikscheferna använder sig av doftförstärkare i sina butiker. En av butikscheferna menar att 

det är många konsumenter som är känsliga och till och med allergiska mot starka dofter. 

Konsumenterna upplever dofter negativt i en klädbutik, detta upplever de flesta som att 

butiken försöker att dölja någon annan doft. Överlag vill de manliga konsumenterna att det 

ska vara en steril doft i butiken, medan de kvinnliga konsumenterna vill att doften ska vara 

fräsch och att det ska lukta ”nytt”. 
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4.1.2 Ljudsinnet 

Under detta avsnitt beskrivs hur butikschefen och medarbetarna i butikerna arbetar med att 

beröra kundernas ljudsinne. Här kommer även konsumenternas reaktion på det budskap som 

de blir utsatta för i klädbutiker. 

Alla butikschefer som deltog i intervjun tycker att det är viktigt att spela musik i butiken. De 

menar att musik har en positiv påverkan på konsumenterna och gör butiken intressant. 

”Musiken blir som sällskap för kunden” menar en av de intervjuade butikscheferna. Vår 

undersökning visar att butikscheferna i damklädesbutikerna tycker att det är viktigare vilken 

typ av musik som spelas i butiken i jämförelse med en herrklädesbutik. I damklädesbutikerna 

använder de sig av en utvald spellista för att anpassa musiken till butiken, detta för att påverka 

konsumenterna på olika sätt. I de herrklädesbutikerna som vi undersökte är det annorlunda, i 

en butik spelas musik genom deras egen webbradio medan i den andra butiken har de inte 

någon specifik listmusik utan butikschefen bestämmer själv vad som ska komma ut genom 

högtalarna. Vad gäller ljudsinnet så reagerar konsumenter olika på detta. I den undersökning 

vi gjorde är det många konsumenter som lägger märke till musiken som spelas i butikerna. 

Här ser vi en tydlig skillnad i att kvinnorna i större utsträckning lägger märke till musiken än 

vad männen gör. Majoriteten av konsumenterna i vår undersökning kommer i efterhand ihåg 

vilken typ av musik som spelades i butiken, här kan man dock urskilja kvinnorna från 

männen. Kvinnorna kommer i högre grad ihåg vilken musikstil som spelades i jämförelse med 

männen. De kvinnliga konsumenterna medger själva att de blir påverkade av musiken, medan 

flesta av de manliga konsumenterna anser själva att de inte blir det. 
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4.1.3 Synsinnet 

Under detta kapitel beskrivs hur butikschefen och medarbetarna i butikerna arbetar med att 

beröra kundernas synsinne. Här kommer även konsumenternas reaktion på det budskap som 

de blir utsatta för i klädbutiker. 

Att påverka synsinnet tycker alla de butikschefer som vi intervjuat är viktigt, detta gör de 

genom att ändra och förnya design och utseende på butikerna. När butikscheferna ändrar om i 

butikerna blir konsumenterna mer uppmärksamma på produkterna i butiken. Butikscheferna 

sätter även upp skyltar och affischer för att göra konsumenterna uppmärksammade om deras 

produkter. De flesta av våra konsumenter medger att de uppmärksammar skyltar och affischer 

när de besöker butikerna. Om man tittar närmare på skillnader mellan könen så ser man att 

nästan alla de kvinnliga konsumenterna uppmärksammar skyltar, medan de manliga 

konsumenterna är det jämnt fördelat.  

Det är också viktigt att det är rätt ljus i butiken. Alla butikschefer berättar att det är väldigt 

viktigt med rätt belysning inne i butiken, det gör de genom att punktbelysa produkterna, detta 

för att konsumenterna ska se ordentligt och skaffa sig kännedom om produkterna. De 

konsumenter vi intervjuade menar att det ska vara en balans i ljussättningen, så att det inte blir 

för mörkt eller för ljust utan butiken ser inbjudande ut. Men jämför man mellan kvinnor och 

män och vad de tycker så är det skillnad. De kvinnliga konsumenterna har en svag övervikt 

till att det ska vara ljusa butiker, medan männen vill ha en blandning mellan ljust och mörkt. 

Hur det ska se ut i butikerna när det gäller färgsättning för att få en bra balans är alla 

butikschefer eniga. Det är svårt att arbeta med färger på väggarna, utan de arbetar med de 

färger som följer mode och trenderna på produkten och lyfter upp dem i skyltningen. En 

butikschef berättar att de ”har en lampa vid entrén som har samma färg som går i den aktuella 
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kampanjen”. Detta görs för att butiken ska bli intressant och se inbjudande ut. Det finns 

skillnader vad våra konsumenter tycker om färgsättningen i butikerna, de kvinnliga 

konsumenterna reagerar mer positivt om det är ljust i butiken medan de manliga 

konsumenterna vill att det ska vara mörkare och lite mer färgstarkt. 

 

 

 

4.1.4 Känselsinnet 

Under detta kapitel beskrivs hur butikschefen och medarbetarna i butikerna arbetar med att 

beröra kundernas känselsinne. Här kommer även konsumenternas reaktion på det budskap 

som de blir utsatta för i klädbutiker. 

Vår undersökning visar att de butikschefer som vi intervjuat anser att det är viktigt att på 

något sätt beröra konsumenternas känselsinne. De arbetar hela tiden med att uppmuntra sina 

kunder till att känna, klämma och prova de produkter som finns. Butikscheferna är överens 

om att när kundens känselsinne påverkas genom beröring leder det oftare till att 

konsumenterna köper produkten än om de inte kommer i fysisk kontakt med dem. 

Butikscheferna menar att kunden skapar ett intresse för produkten då de rör vid den. 

Konsumenterna som deltog i vår undersökning tycker att det är viktigt att få känna, klämma 

och prova produkterna innan de bestämmer sig för att handla. ”Jag köper inte ett klädesplagg 
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om jag inte får prova det ordentligt innan” säger en av de intervjuade konsumenterna. 

Majoriteten menar också att det är viktigt att få kännedom om kvalité och material på 

produkterna innan de beslutar sig om de vill ha produkten. Inom dessa punkter skiljer det sig 

inte hur de kvinnliga och manliga konsumenterna resonerar. Däremot menar de manliga 

konsumenterna i högre utsträckning än de kvinnliga att de blir uppmuntrade till beröring av 

produkterna av butikspersonalen i en klädbutik.  

 

 

 

4.1.5 Smaksinnet 

Under detta kapitel beskrivs hur butikschefen och medarbetarna i butikerna arbetar med att 

beröra kundernas smaksinne. Här kommer även konsumenternas reaktion på det budskap som 

de blir utsatta för i klädbutiker. 

Vår undersökning visar att butikscheferna anser att det är svårt att beröra konsumenternas 

smaksinne i en klädbutik. Däremot arbetar alla de tillfrågade cheferna med detta så gott det 

går. Det är speciellt under högtider som denna typ av marknadsföring förekommer i de 

butiker vi har undersökt. Enligt en av butikscheferna så ”skapar det stämning och kundernas 

humör påverkas positivt”. De menar att kunden på detta sätt stannar en längre tid i butiken 

och kan därför få bättre kännedom om vilka produkter som finns i butikens utbud. 

Butikscheferna hoppas på så sätt att kunderna skapar ett intresse för produkterna och beslutar 
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sig för att handla i butiken. Konsumenterna menar att de ser positivt på att bli bjudna på något 

tilltugg då de befinner sig i en klädbutik. Det är i större utsträckning de kvinnliga 

konsumenterna som uppskattar detta medan det för männens del inte uppskattas fullt så 

mycket. Majoriteten av de intervjuade konsumenterna hade någon gång blivit bjudna på något 

tilltugg i butikerna. Här skiljer det sig något beroende på om det handlar om en herr- eller 

damklädesbutik. De kvinnliga konsumenterna blir oftare bjudna på något tilltugg i en 

klädbutik än vad männen blir. 

 

4.2 Sammanfattning undersökning 

Vår undersökning visar att alla sinnesuttryck som konsumenter kommer i kontakt med 

påverkar dem på något sätt. Dessa sinnesuttryck påverkar även den process som konsumenter 

går igenom då kännedom, intresse och önskan för produkter växer fram (Se modell nedan).  

 

För att en kund ska få kännedom av en produkt som finns i butiken är det framförallt lukt-, 

syn- och känselsinnet som ligger i fokus. Här är det svårt för butiksmedarbetarna i en 

klädbutik att påverka kunderna positivt genom smak- och luktsinnet. Intresse för butiken och 

dess produkter väcks lättast genom att påverka känsel-, lukt-, ljud och synsinnet. Både 

konsumenter och butikschefer anser att dessa sinnesintryck är de viktigaste då inresset väcks. 
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De butikschefer som deltog i undersökningen menar att det är svårt att väcka intresse för en 

produkt genom att påverka kundernas smaksinne. För att konsumenter ska få en önskan om 

att äga en produkt så är det framförallt syn- och känselsinnet som ligger i fokus. Ljud-, smak- 

och luktsinnet har inte samma påverkan just då kunden får en önskan att äga produkten anser 

alla de intervjuade butikscheferna.  

Både de intervjuade butikscheferna och konsumenterna är eniga om att oavsett vilka sinnen 

det handlar om så kan alla negativa sinnesuttryck plötsligt avsluta processen. Därför är det 

viktigt att aldrig påverkas negativt av sinnesuttryck menar båda parterna. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Här kopplas uppsatsens teoretiska 

referensram ihop med undersökningen för att hitta likheter och skillnader i hur 

sinnesmarknadsföring fungerar. Det som ligger till grund för uppsatsens resultat är alltså vad 

som sägs i teorin och vad vi själva har upptäckt i verkligheten då vi gjort intervjuer med 

butikschefer och konsumenter.  

5.1 Sinnesmarknadsföring 

Marknadsförare har under lång tid förbisett de mänskliga sinnena, även om de förstår att det 

har en stor betydelse i en köp- och konsumtionsprocess. Ökad kunskap inom ämnet gör att 

företagens marknadsföring blir mer framgångsrik. (Hultén m fl., 2008) Detta återspeglas i vår 

undersökning av butikscheferna som medger att de känner igen begreppet 

sinnesmarknadsföring, men menar också att de är tveksamma till att de själva arbetar med det. 

De är intresserade av att lära sig mer inom området, då de anser att det är viktigt att ha 

kunskap om ämnet. Däremot tror butikscheferna att de i framtiden inte kommer att praktisera 

sinnesmarknadsföring mer än vad de gör idag. Människan använder alla sinnena för att göra 

en värdering innan ett köp (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). Konsumenterna menar 

att sinnena måste påverkas på ett tillfredsställande sätt för att man ska få en positiv bild av 

produkten eller butiken och därför är ett bra första intryck viktigt enligt konsumenterna. 

Butikscheferna är medvetna om att ett bra första intryck har betydelse, och arbetar därför med 

att tillfredsställa alla sinnena hos konsumenterna. 

Sinnesmarknadsföring handlar om att bygga strategier och att i sin marknadsföring kunna 

knyta kundens livsstil, personlighet och identitet. (Hultén m fl., 2008) Butikspersonalen i de 

undersökta butikerna arbetar hela tiden med att beröra kundernas sinnen. En vanlig strategi 

bland medarbetarna i en klädbutik är att uppmuntra kunderna att klämma, känna och prova 

produkterna. Konsumenterna har olika behov när dem besöker en klädbutik, och det gäller då 

för medarbetarna att träffa deras identitet, livsstil och personlighet för att marknadsföringen 

ska bli så effektiv som möjligt. I vår undersökning framkom det att butikscheferna inte kunde 

specificera sin målgrupp och får därför svårt att kunna träffa kundens rätta livsstil, 

personlighet och identitet.   
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5.2 Kännedom, Intresse, önskan och handling 

Nedan analyseras den undersökningsmodell som har legat till grund för uppsatsen gällande 

samspelet mellan de olika sinnesuttryck som finns och hur de påverkar konsumenterna i den 

process som de går igenom i en köpsituation.  

 

Det finns ett antal steg som konsumenter går igenom då de blir utsatta för ett budskap till att 

de bestämmer sig för att köpa produkten. Dessa steg är kännedom, intresse, önskan och 

handling (Baines m.fl 2008). Vår undersökning visar att alla dessa steg går att påverka både 

positivt och negativt genom olika sinnesuttryck. Vissa sinnen påverkas mer än andra beroende 

på vilken del i processen konsumenten befinner sig i. I vår undersökning framkom det att de 

sinnen som medarbetarna i en butik arbetar mest med är att beröra hos sina kunder är syn- och 

känselsinnet. Dessa sinnen följer processen hela vägen, från kännedom för produkten till 

önskan att äga den. Undersökningen visar även att hela denna process kan haverera då 

kundens sinnen påverkas negativt.  

Genom att intressera sig för de olika delarna i AIDA- modellen kan kommunikationseffekten 

granskas och man ser var effekten blir stark respektive svag (Dahlén och Lange 2009). Därför 

är det viktigt för butikschefer och dess medarbetare att ha kunskap om ämnet 

sinnesmarknadsföring. Man kan på så sätt alltså anpassa sin kommunikation i butiken på ett 

sätt som gör den så effektivt som möjlig. Den bli mer precis och kommunikationen har störst 

effekt just där man vill ha den.  

5.2.1 Kännedom 

För att få kännedom om en produkt gäller det att produkten finns tillgänglig på marknaden 

(Baines m fl., 2008). Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring i butiken blir konsumenterna 
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mer mottagliga för det budskapet som sänds ut (Hultén m fl., 2008). Vår undersökning visar 

att alla fem sinnena står i fokus när det gäller att få kännedom om produkter för kunden.  

Lukten påverkar vårt känslotillstånd och har en stor betydelse för människans drift- och 

känsloliv. Konsumenten blir på gott humör av positiva dofter medan negativa dofter bidrar till 

att konsumenten avskräcks. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008) Butikscheferna som 

deltog i vår undersökning arbetar tillsammans med butikspersonalen med att det ska vara en 

ren och fräsch doft i lokalen. Detta gör butikspersonalen för att påverka konsumenterna på ett 

positivt sätt, konsumenternas humör blir bättre och de stannar längre i butiken. Därför finns 

möjligheten att kunderna får bättre kännedom om de produkter som finns. Konsumenterna 

anser också att det ska finnas en fräsch lukt i butiken, här skiljer det sig inte nämnvärt i 

jämförelse med hur de kvinnliga och de manliga konsumenterna resonerar.  

Synsinnet bidrar till att människor upptäcker förändringar och skillnader i omgivningen. Det 

är genom dessa synintryck som människan fattar en stor del av sina beslut. (Hultén m fl., 

2008) Butikscheferna som vi har intervjuat anser att det är viktigt att hela tiden ändra och 

förnya utseendet i butiken, detta för att uppmärksamma konsumenterna om produkterna. 

Skyltning och affischer leder också till att produkterna säljer bättre, då konsumenterna 

upptäcker produkterna och oftare beslutar sig för att handla. Vår undersökning av 

konsumenter visar att majoriteten uppmärksammar förändringar i butiken. De allra flesta av 

konsumenterna uppmärksammar också skyltningen i butiken vilket leder till att kännedomen 

om produkterna ökar. De förändringar som sker i butiken bidrar till att konsumenterna har 

lättare att fatta sina beslut i en köpsituation. Ser man till skillnaderna mellan könen så kan 

man tydligt se att de manliga konsumenterna föredrar butiker med lite mörkare och 

färgstarkare intryck både vad gäller ljus- och färgsättning. De kvinnliga konsumenterna 

föredrar att butiker är ljusa i både ljus- och färgsättningen.  

Känselsinnet hjälper människan att bygga upp ett ”formsinne” som gör att de inte behöver 

känna på föremålet för att veta hur det känns. (Hultén m fl., 2008) Butikscheferna kan därför 

låta produkter vara tillgängliga för kunderna och att de även får ta del av produkterna. 

Konsumenterna tycker också att kvalité och material är viktigt att få kännedom om innan de 

beslutar sig för handla. Detta gäller för alla konsumenter, oavsett kön. 

Smaksinnet är ett känslosinne och det påverkar människans känslotillstånd. (Hultén m fl., 

2008) De butikschefer som intervjuades försöker att beröra kundernas smaksinne genom att 

bjuda på lättare tilltugg, oftast sker detta vid högtidsdagar, tema och kampanjer. Detta gör 
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butikscheferna för att glädja konsumenterna och få dem på bra humör. Genom att kunderna 

blir bjudna på tilltugg i butiken tillbringar de mer tid och möjligheten för kännedom förstärks. 

Enligt konsumenterna som deltog i undersökningen så är det uppskattat som kund att bli 

bjuden på någonting. Både de kvinnliga och de manliga konsumenterna blir i regel någon 

gång bjudna på något tilltugg och detta uppskattas av de flesta. Däremot kan man säga att 

kvinnorna uppskattar det lite mer än vad männen gör. 

Ljudsinnet kan påverkas hos konsumenterna på olika sätt och ett sätt att göra detta är att 

använda sig av musik. Musiken kan anpassas efter ljudnivå, tonart, takt och rytm (Schmidt 

Thurow & Sköld Nilsson 2008). Anledningen till att det spelas musik i butikerna är för att 

påverka konsumenterna på olika sätt. De butikschefer som vi intervjuade använder musiken 

till att få konsumenterna på positivt humör eller påverka deras tidsuppfattning. Detta varierar 

med vilken målgrupp butiken riktar sig till. Beroende på situation så väljer butikscheferna i de 

olika butikerna att anpassa sin musik, det kan exempelvis vara lugna toner, hög volym och 

tempo samt rock/pop musik. I alla dem undersökta butikerna spelas passande musik under 

högtider, detta anser butikscheferna skapar en ljudupplevelse och stämning för kunden. De 

konsumenter som deltog i vår undersökning lägger merparten märke till musiken som spelas i 

butikerna. Däremot är det vanligare att de kvinnliga konsumenterna gör det än de manliga. 

Majoriteten av konsumenterna kommer också ihåg vilken typ av musik som spelades när de 

var i butiken. Här är det också till stor del kvinnor som gör det medan det är ovanligt att 

männen gör det. Flera av konsumenterna blir påverkade av musiken och enligt dem själva 

reagerar på olika sätt beroende på vilken musik som spelas. Det innebär att kunden antingen 

blir positivt eller negativt inställd till butiksbesöket.  

5.2.2 Intresse 

När kunden har uppmärksammat en produkt som finns tillgänglig så är målet att kunden 

skapar ett intresse för produkten (Dahlen & Lange 2009). Enligt vår undersökning visar denna 

att syn- känsel- och ljudsinnet är de sinnen som spelar in mest då kunden skapar ett intresse 

för en produkt.  

Synsinnet bidrar till att människan upptäcker vad som finns runt omkring dem (Hultén m fl., 

2008). Kunderna skapar ett intresse för olika produkter då de ser dem i en butik. Många 

konsumenter väljer de produkter som tilltalar deras intresse, gällande färg, form, design mm. 

Färger har stor inverkan på människan i en köpprocess. Beroende om färgerna är varma eller 

kalla påverkas beslutsfattandet hos konsumenterna. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008) 
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Vår undersökning visar att medarbetarna i butikerna inte arbetar aktivt med färgsättning, 

däremot följer de trender och det aktuella modet som vanligtvis går i en färg. Majoriteten av 

de konsumenter som deltagit i vår undersökning fördrar butiker med ljus färgsättning. Detta är 

vanligare hos de kvinnliga konsumenterna än hos de manliga. Männen föredrar lite mer färg 

och dämpad belysning än vad kvinnorna gör. 

Att ge konsumenterna möjlighet att känna, klämma och prova produkterna är viktigt då 

känseln är avgörande för bedömning. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008) Vår 

undersökning visar att butikscheferna tillsammans med medarbetarna jobbar med att få 

kundernas känselsinne berört och det gör att kunderna får ett intresse för produkten. Detta 

anser de att det är viktigt då konsumenten kommer i fysiskt kontakt med produkten och kan 

göra en bedömning av produkten, detta leder oftast till köp enligt butikscheferna. 

Konsumenterna som deltog i undersökningen tycker att det är viktigt att känna, klämma och 

prova produkterna innan ett köp. I vår undersökning kan vi tydligt se att det finns skillnader 

på hur ofta konsumenterna blir uppmuntrade av butikspersonalen att känna, klämma och 

prova produkterna. De manliga konsumenterna blir i regel oftare uppmuntrade till fysisk 

kontakt med produkterna än vad de kvinnliga konsumenterna blir. 

Ljudsinnet är ständigt aktivt och människan blir hela tiden utsatt för olika ljud. Företagen kan 

genom ljud skapa upplevelser för konsumenter och stärka sitt företags image och identitet. 

(Hultén m fl., 2008) I de butikerna som undersöktes anpassar butikscheferna musiken så att 

den passar in i deras stil och image, det syns främst i de damklädesbutiker som undersöktes. 

Konsumenterna anser också att musik som tilltalar dem leder till att de tillbringar längre tid i 

butiken än om det spelas musik som de inte tycker om, detta gäller oavsett kön. 

5.2.3 Önskan 

Efter att kunderna fått kännedom och skapat sig ett intresse för produkten så är målet att det 

ska leda till att kunden ska få en önskan om att äga produkten (Baines m fl., 2008). Vår 

undersökning visar att syn- och känselsinnet är de sinnen som påverkas då kunden får en 

önskan att äga produkten. När kunden kommer i kontakt med olika synintryck är det oftast då 

som de fattar sina beslut (Hultén m fl., 2008). När kunderna får se produkterna så bedömer de 

om produkterna tilltalar dem eller inte och det är då kunden önskar om de vill äga produkten 

eller inte. En annan faktor som är avgörande för bedömning av produkterna är känselsinnet 

(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2008). När konsumenten beslutar sig om de vill äga en 
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produkt eller inte så görs detta oftast efter att de känt, klämt och provat produkten, de skapar 

en önskan att äga produkten.  
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6 Slutsats 

Under slutsatsen kommer problemformuleringen att besvaras. Frågan löd: Hur reagerar män 

respektive kvinnor på butikernas budskap som har till avsikt att påverka deras sinnen? 

Det är skillnad på hur män respektive kvinnor reagerar på olika sinnesuttryck. Därför är det 

viktigt att rätt budskap når ut till kunderna i en butik beroende på vilken målgrupp de har. Att 

ha kunskap om hur män respektive kvinnor påverkas av de olika sinnesuttrycken har stor 

betydelse i arbetet med butikens kommunikation. Genom att anpassa butiken på ett sett som 

tilltalar människor beroende på kön bidrar det till att butiken blir mer attraktiv för just den 

målgrupp som butiken riktar sig till. Även om männen och kvinnorna reagerar olika på olika 

sinnesuttryck så är det ändå i stora drag samma sinnen som står i fokus då konsumenter 

besöker en klädbutik. Syn- och känselsinnet är de två sinnen som mest påverkar kunderna då 

de befinner sig i en klädbutik, oavsett män eller kvinnor. Däremot är det skillnad på hur deras 

sinnen reagerar på olika typer av budskap inom dessa sinnesuttryck. Några tydliga skillnader 

är att män och kvinnor föredrar olika typer av färg- och ljussättning i butikerna. Männen vill 

ha det lite mörkare och färgstarkare medan kvinnorna vill ha ljusa butiker. En annan skillnad 

mellan könen är att de kvinnliga konsumenterna inte blir uppmuntrade av butiksmedarbetarna 

till att prova och känna på produkterna i samma utsträckning som de manliga konsumenterna 

blir. Detta är en viktig del i det dagliga arbetet med att driva en butik med tanke på att 

konsumenterna anser att det är viktigt att få kännedom om produkterna innan de beslutar ifall 

de vill ha produkten eller inte. 

Typen av kommunikation kan vara helt avgörande för hur kunden upplever produkter. När 

kunder genomgår olika köp- och konsumtionsprocesser så har sinnena en stor betydelse för 

hur situationen upplevs. Därför är det viktigt att kunderna inte blir utsatta för olika 

sinnesuttryck som påverka dem negativt. Påverkas sinnena negativt hos kunden så kan 

kunden välja att lämna butiken fast de egentligen låg väldigt nära till att handla något i 

butiken. 

Sinnesmarknadsföring har en stor betydelse i butikens kommunikation. Det kan påverka 

konsumenterna både positivt och negativt beroende på hur kommunikationen utformas. Vårt 

syfte med uppsatsen har varit att analysera hur butikschefen med sina medarbetare arbetar 

med sinnesmarknadsföring. Arbetet med butikskommunikation handlar om att skicka ut ett 

budskap som når kunderna och påverkar dem på ett positivt sätt. Kunderna går igenom olika 

steg i sin köp- och konsumtionsprocess och genom att tillämpa sinnesmarknadsföring kan 
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dessa förstärkas eller brista. Genom att påverka sinnena positivt kan butikspersonalen förflytta 

kunderna framåt i köpprocessen och leda dem till slutmålet handling. Detta kan göras genom 

att få kunden intresserad av, få kännedom om, eller en önskan av att äga produkten (Se modell 

nedan). 
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7 Diskussion och rekommendationer 

Vi valde marknadskommunikation som huvudområde för vårt examensarbete. Inriktningen 

hamnade på sinnesmarknadsföring. Innan vi blev insatta i ämnet så hade vi många 

förutfattade meningar om sinnesmarknadsföring. Bland annat trodde vi att området var väldigt 

komplicerat medan vi i efterhand vet att fallet inte är så. Det är en relativt enkelt 

kommunikationssätt som alla som arbetar i butik kan använda sig av för att nå ut till kunden 

med sitt budskap. Metoden som vi valde kändes rätt från början och vi kan nu i efterhand säga 

att vi är nöjda med det tillvägagångssätt vi valde att arbeta utifrån. Dock är vi medvetna om 

att om konsumentintervjuerna hade omfattat ett större antal personer så hade vi fått tydligare 

och mer precisa svar på några av våra frågor. Här anser vi ändå att vi lyckades få de svar som 

vi sökte och kunde finna mönster i de svaren. Undersökningen gick till som planerat förutom 

att tiden blev mödosam med att få in all data. Här lyckades vi ändå få med allt som vi hade 

planerat efter våra kvalitativa undersökningar med butikschefer och konsumenter. Hela 

uppsatsens undersöknings- och resultatavsnitt är baserat på den teori som vi har samlat på oss 

under arbetets gång. Alla dessa kapitel hänger ihop och följer samma struktur. Vi anser själva 

att den teoretiska referensramen har varit tillräcklig för att vi ska ha kunnat slutföra arbetet. 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat går att återkoppla till teorin. Här finner vi både 

likheter och skillnader i vad står i teorin och hur det är i verkligheten. Vår 

problemformulering var: Hur reagerar män respektive kvinnor på butikernas budskap som har 

till avsikt att påverka deras sinnen? Denna fråga har vi fått svar på i vår slutsats. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi är nöjda med vad vi har åstadkommit och det har varit 

en lärorik period. Vi tycker själva att vi har arbetat efter de instruktioner vi har fått och 

fullföljt vårt uppdrag. 

Efter att ha gjort denna uppsats har vi sett att det går att arbeta mer med sinnena för att kunna 

behålla konsumenterna i butiken. Det mest uppenbara som vi märkte var att kvinnorna inte 

blev speciellt uppmuntrade till att känna, klämma och prova produkterna. Om butikscheferna 

och medarbetarna uppmuntrade kvinnorna till att prova, klämma och prova mer skulle de nog 

antagligen sälja mer. Det finns forskning och resultat som visar att kvinnliga konsumenter 

spenderar mer pengar än männen och detta borde butikscheferna arbeta mer med. Vad gäller 

herrklädesbutiker så borde de anpassa sin musik mer än vad de gör idag. Om de har en 

passande musik i butikerna som riktar sig till målgruppen ökar chansen till att de blir mer 

intresserade för produkterna som finns i butiken då de stannar kvar en lite längre stund.  
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Andra saker som damklädesbutikerna måste arbeta med är färg och ljussättningen, då detta är 

av yttersta vikt om en kvinnlig konsument spenderar i butiken eller inte. En annan sak som 

alla klädesbutiker kan arbeta med är att påverka konsumenternas smaksinne, detta ligger till 

grund av att alla konsumenterna uppskattar att bli bjudna på tilltugg. Om det finns något 

tilltugg i butiken ökar chansen att konsumenterna stannar kvar i butiken och på så sett får ta 

del av produkterna.   
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Bilaga 1 

Personliga reflektioner över examensarbetet 

Patrik Westerlund 

När jag började den sista kursen hade jag en annan kurskamrat, som jag skulle skriva mitt 

examensarbete tillsammans med. Efter en tid delade vi på oss, då vi kände att vi drog åt olika 

håll, ett samtal med kursansvarig gjorde det möjligt att skriva denna uppsats med min 

nuvarande kurskamrat. När jag ”hoppade” på denna uppsats var första del inlämningen gjord. 

Det som var skrivet på den inlämningen har jag inget med att göra, men efter att vi bytt 

huvudspår på uppsatsen är jag delaktig av hela denna uppsats. Vi har tillsammans arbetat fram 

hela denna uppsats tillsammans men som alltid är det olika roller som vi tar på oss för att dra 

projektet framåt.  

Det är första gången som jag har varit delaktig i ett så stort projekt som att skriva en uppsats 

som stödjer de vetenskapliga grunderna. Från början hade jag en tanke på hur hela förloppet 

skulle se ut, men när man tittar på det i efterhand ser man att det är betydligt jobbigare och 

svårare än vad man tänkte i början. Jag har lärt mig otroligt mycket under resans gång i hur 

man skriver en vetenskaplig uppsats. De faktakunskaper som jag hade när vi började detta 

examensarbete kände jag till från kursböckerna, men det har varit nyttigt att se hur de 

tillämpas i verkligheten för på ett djupare plan se det från en annan vinkel. Jag har fått en 

större förståelse kring hela marknadskommunikationen som vi har skrivit om, detta för att vi 

har arbetat genom denna process och verkligen blivit kunniga inom detta område.  

Tapani som jag skrivit tillsammans med har varit den som tagit fram strukturen av uppsatsen, 

då han lättare har haft kopplingen mellan de olika delarna. Han har haft en tanke som han 

framfört till mig, och tillsammans har vi diskuterat fram vad ska vara i uppsatsen. Jag är den 

som haft kontakten med butikscheferna då jag har lättare att prata med personer som jag inte 

känner. En annan roll som jag tagit på mig är att styra arbetets gång, att se till vilken tid som 

går åt för att hinna med alla olika deluppgifter. Tillsammans har vi tagit vara på varandras 

starka sidor som vi har. Vi har hela tiden arbetat strukturerat genom hela processen, som en 

del i det arbetet har vi träffats varje förmiddag för att arbeta oss framåt. Det har varit otroligt 

nyttigt att avsluta butikshefsprogrammet med en fördjupning inom ett intressant område, och 

jag är glad att jag gjorde denna sista resa tillsammans med Tapani.  

   



 

 

Tapani Nieminen 

Under våren 2011 skev vi vårt examensarbete om ämnet sinnesmarknadsföring. Under arbetet 

har jag skaffat mig kunskap och förståelse inom området anser själv att vi har åstadkommit ett 

gott slutresultat. Att arbeta utifrån vetenskapliga grunder har hela tiden varit en utmaning men 

jag anser att jag tillsammans med min arbetskamrat Patrik har lyckats bra med detta. Jag har 

fått goda metodkunskaper och förstår vikten av att arbeta metodiskt och tillämpa dessa under 

hela arbetsgången. Att skriva ett examensarbete har handlat mycket om att samla information 

och fakta om ämnet vi har skrivit om. Denna del av uppsatsskrivandet har varit tidskrävande 

men det har även varit väldigt intressant samtidigt som jag har fått goda kunskaper inom 

ämnet. När sedan informationen ska tolkas så tycker jag själv att detta har ”rullat” på bra och 

det faller sig naturligt genom hela processen med uppsatsskrivandet.  

Att skriva ett examensarbete har varit en ny upplevelse för mig och det har varit en givande 

tid. Jag har fått en större förståelse för hur man går tillväga under en sådan process och anser 

också att det är en bra avslutning på butikschefsutbildningen. Det är här man har chans att 

visa att man kan arbeta med ett projekt på egen hand och skapa sin egna uppgift. Det gäller att 

hela tiden sätta upp sina egna ”regler” och följa sin plan och framförallt ha självdisciplin. 

Att skriva en så pass omfattande uppsats som ett examensarbete innebär tar tid. För vår del 

har det inneburit att i stort sätt att arbeta varje dag, både dagar och kvällar. När man ändå står 

i slutskedet av skrivandet så känns det ”värt” att man har lagt ner alla de timmar som man har 

gjort. Vad gäller arbetsfördelningen mellan mig och Patrik så har vi båda gjort en lika stor 

insats under arbetets gång. Jag påbörjade som ensam i min grupp men i samband med att 

första kapitlet var skrivet så anslöt Patrik till min grupp. Inriktningen inom ämnet har därefter 

ändrats och jag anser själv att inte mycket av det arbetet som jag gjorde innan Patrik anslöt 

finns idag kvar. Vi har gemensamt styrt arbetet mot vad det är idag. Vi har hela tiden försökt 

att ta tillvara på varandras styrkor och anpassat arbetet efter de kvalitéer vi har. Det som ändå 

kan sägas så här i efterhand så är Patrik en social och framåt person som har det väldigt lätt att 

uttrycka sig genom tal. Därför har det fallit sig naturligt att han har tagit kontakten utåt 

gällande butikschefsintervjuerna. Under intervjuerna var både jag och Patrik aktiva under 

diskussionen men det var ändå Patrik som förde dialogen framåt och tog initiativet. Vad gäller 

skrivandet så är det möjligtvis jag som har bestämt lite hur den är strukturerad. Men vi har 

hela tiden suttit tillsammans under skrivandet och tagit alla beslut gemensamt. Avslutningsvis 

så har vi haft ett bra samarbete och jag är glad och tacksam över att ha haft Patrik som min 

arbetskamrat under denna kurs. 



 

 

 

Bilaga 2 Frågeställning till butikscheferna 

 

Sinnesmarknadsföring – Människan har fem sinnen, dessa är syn, hörsel, lukt, känsel och 

smak. I marknadsföringssyfte kan man påverka kundernas sinnen för att uppmärksamma 

butiken eller produkter. Detta kan ske genom: Syn – exempelvis färger, former, belysning och 

design. Hörsel – musik, jingel, ljudeffekter. Lukt – Passande dofter. Känsel – Fysisk kontakt 

med exempelvis textiler, hårt/mjukt, varmt/kallt. Smak – Passande tilltugg. 

Frågor till butikschefen: 

1. Vad känner ni till om sinnesmarknadsföring? 

 

 

2. Hur arbetar ni med att nå ut till kunden med hjälp av sinnena? Vilka sinnen? 

 Syn 

Hur arbetar ni med färgsättning i butiken? 

Hur arbetar ni med former på exempelvis skyltar och affischer? 

Hur arbetar ni med ljussättning i butiken? 

Hur utformas butiksdesignen? 

 

 Hörsel 

Spelar ni musik i butiken? 

I så fall, är det någon speciell musik ni spelar? 

Vilken påverkan tror ni att musiken har på era kunder? 

Har ni någon speciell jingel kopplat till butiken/företaget? 

Använder ni er av andra ljudeffekter i butiken? 

 

 Lukt 

Har ni någon passande doft till era produkter? 

I så fall, är den speciellt anpassad till er målgrupp? 

Vad tycker ni är viktigt gällande dofter i butiken? 

 

 Känsel 

Arbetar ni något med att kundernas känselsinne ska beröras? 

Uppmuntrar ni kunder att känna, klämma och prova produkterna? 

 

 Smak 

Erbjuder ni eller har erbjudit någon gång tilltugg till kunderna som befinner sig i 

butiken, exempelvis vid disk eller ute i butiken? 

 

 



 

 

 

 

3. Vilket av sinnena fokuserar ni mest på att påverka? 

 

 

4. Har ni någon gång medvetet försökt att påverka kundernas sinnen? I så fall på 

vilket sätt? 

 

 

5. Vad tror ni att era kunder får för första intryck när de besöker er butik? 

 

 

6. Hur gör ni för att kunden ska bli intresserade av era produkter? 

 

 

7. I försäljningssituation – Hur lyfter ni fram en produkt som en kund är 

intresserad av?  

 

 

8. Varför tror ni att kunden väljer era produkter? 

 

 

9. Anpassar ni utseendet på butiken med tanke på den målgrupp ni riktar er mot? 

 

 

10. Tror ni att ni i framtiden kommer att praktisera sinnesmarknadsföring mer än 

idag? 

 

 

11. Övriga tankar gällande sinnesmarknadsföring från butikscheferna? 

  



 

 

Bilaga 3 Konsumentintervju 

 

Frågor till konsumenter: 

1. Syn 

 Hur tycker du färgsättningen ska se ut i en butik? 

 Lägger du märke till skyltar och affischer när du besöker en butik? 

 Hur ska ljuset vara i en butik? 

 Butiksdesign? Gångar, öppet, hyllor, väggar. 

2. Hörsel 

 Hör du musiken när du besöker en butik? 

 Kommer du ihåg i efterhand vilken typ av musik som spelades i butiken? 

 Blir du påverkad av musiken? 

3. Lukt 

 Hur tycker du att det ska lukta i en butik? 

 Tycker du att det ska finnas doftförstärkare i butikerna? 

 Hur reagerar du ifall det finns dofter i butiken? 

 

4. Känsel 

 Är det viktigt att få känna, klämma och prova kläderna innan du handlar? 

 Uppmuntrar personalen dig att klämma, känna och prova kläderna? 

 Är det viktigt med kvalité och material på kläderna innan du handlar? 

 

 



 

 

5. Smak 

 Har du blivit erbjuden något tilltugg när du handlar? 

 Uppskattar du att bli bjuden på någonting i butiken? Om det finns, tar du då? 

 

6. Är det viktigt med ett bra första intryck? 

 

 

7. Varför blir du intresserad av ett klädesplagg? 

 

 

8. Hur ser en typisk herr- / damklädesbutik ut? 

 

 

9. Vet du vad du vill ha när du går in i en butik? 

 

Följdfråga: Tar du produkten/varan och betalar, eller tittar du dig 

omkring? 

 

10. Varför handlar du kläder? (nöje, behov, annat) 

 

11. Är det enkelt att handla kläder? 

 

 

 

 

 

 


