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1. INLEDNING
I det inledande kapitel presenteras en bakgrund för att skapa en förståelse för läsaren,
vad gäller vikten av sinnesmarknadsföring. Vidare kommer ämnets relevans diskuteras i
en problemdiskussion, vilken kommer leda fram till studiens forskningsfrågor och syfte.
Kapitlet avslutas med en presentation av de avgränsningar studien har.

1.1 Bakgrund
Hultén et al. (2011) nämner att under en lång tid har de mänskliga sinnena förbisetts av
marknadsföringen på grund av okunskap om ämnet. Vidare menar författarna att den
utveckling som sker nu är början på en ny marknadsföringsepok riktad mot
konsumenter, och det är de mänskliga sinnena som kommer att stå i centrum. Hultén et
al. (2011) talar om de fem sinnena; syn, lukt, ljud, känsel och smak, och menar att dessa
är avgörande för människors upplevelse av köp- och konsumtionsprocesser. Det är av
dessa sinnen som kunder blir medvetna om och uppfattar olika produkter. Den mentala
förståelsen bidrar till att skapa en image av ett varumärke menar författarna. Solomon et
al. (2010) betonar hur kunder i dagens samhälle kräver upplevelser kring köpet och de
produkter de köper. Hultén et al. (2011) menar att företag nu måste beröra kunderna på
nya, mer fantasirika och innovativa sätt för att kunna fånga deras sinnen. En ökad
kunskap om ämnet kan därför göra ett företags marknadsföring mer framgångsrik, men
samtidigt kan det göra en individs upplevelse av varumärket mer personlig anser
författarna.

Ögonen anses vara människans viktigaste sinnesorgan och mer än två tredjedelar av
kroppens sinnesceller är placerade i ögonen (Hultén et al, 2011). Författarna förklarar
vidare att synsinnet kan hjälpa människan att upptäcka förändringar och skillnader,
bland annat när det gäller ny design, förpackning eller ny butikslayout, och nästan fyra
av fem beslut fattas dagligen av människan på grund av synintryck. Lindstrom (2005)
styrker detta genom att trycka på att inom de flesta produktkategorier så är det visuella
intryck som styr valet av produkt. Vidare fortsätter författaren med att säga att synen
kan vara missvisande, detta då synen är det mest förförande sinnet av alla och att det tar
över för de andra sinnena, för att sedan övertyga mot all logik. Hultén et al. (2011)
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nämner att seendet kan underlättas genom beröring, och det hjälper oss att skapa full
förståelse för det vi ser. Detta genom att bilder rent visuellt uppstår på näthinnan, som vi
sedan jämför med tidigare erfarenheter och minnen.
Känsel har ofta nämnts som “the mother of senses” och termen känsel innefattar flera
taktila sinnen så som tryck, smärta och temperaturskillnader. Allt som berör huden
snappas upp av nerver i kroppen och denna information skickas sedan vidare till
hjärnan, där de blir bearbetade (Field, 2001). Författaren anser även att de områden på
kroppen, så som, fingertopparna och läpparna, som har fler nervslut än till exempel
ryggen, också får större plats i hjärnbarken och blir extra viktig för vissa typer av
stimulation. Hultén (2014) menar att konsumenter har använt känselsinnet som ett
viktigt hjälpmedel för att söka information om produkter, men författaren menar trots
detta att det finns lite kunskap om vilken betydelse känselsinnet faktiskt har för
konsumenter, när det gäller att fatta köpbeslut. Författaren menar att ytterligare kunskap
om känselsinnet skulle bidra till en ökad samhällelig välfärd, där konsumenters behov
och önskemål sätts i centrum, vilket i sin tur skulle främja företagets lönsamhet och
långsiktighet.

Hultén et al. (2011) nämner att den fysiska och psykiska interaktionen för en individs
upplevelse av ett varumärke har fått en ökad betydelse. Den taktila marknadsföringen
bygger på att beröring och känselupplevelser ökar den fysiska och psykiska
interaktionen mellan företag och kund. Företag kan även genom känselupplevelser
differentiera sig och uttrycka sin identitet på ett tydligt sätt. Detta beroende på att
kunder ofta under köpvalsprocessen och efter köpet är i fysisk interaktion med en
produkt. Peck och Wiggins (2006) påvisar att möjligheten att få röra produkterna har
påverkat kundernas attityder och uppförande. De nämner även att uppmaningen att röra
produkten ökar intentionerna till att köpa produkten, men även möjligheten till en
positiv utvärdering av den. Underhill (2009) förtydligar detta då han förklarar att kunder
vill undersöka produkter innan de köper dem. Studier har enligt författaren även visat
att fler köp görs efter att kunden har rört vid produkterna. Vidare fortsätter författaren
och menar att butiker därför borde uppmuntra kunderna till att beröra produkten, för att
på det sättet uppmuntra kunden till köp. Kunden vill ha upplevt varan innan de köper
den. Författaren förklarar detta med att kunden får en större trovärdighet för produkten
om de får se, känna, smaka, lukta eller lyssna på produkten innan de slutför sitt köp.
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Det går tydligt att se att de mänskliga sinnena spelar en viktig roll för upplevelsen i
butiker, men även för den emotionella kontakten vilket både Schmitt (2003), Hultén et
al. (2011) och Krishna (2010) påpekar. Vidare menar Peck och Childers (2006) att de
mänskliga sinnena är viktiga faktorer vid frågan om kundbeteende, då de har en
betydande roll för påverkan av människans känslor, perception och beteende. Vilket
visar på betydelsen av att skapa kundupplevelser genom sinnena i butiker (Hultén et al,
2011).

1.2 Problemdiskussion
I dagens samhälle är konkurrensen extra stor, konsumenterna ställer högre krav, de stora
kedjorna expanderar och e-handeln har tagit en konkurrenskraftigare roll i samhället.
Det gäller att följa med i utvecklingen och HUI Research (2011) förklarar att det är
många som inte lyckas förnya sig, utan utvecklingen sker till stor del genom utslagning.
Vidare menar författarna att problemet för företag är att hitta nya sätt att skapa
konkurrenskraft för att kunna differentiera sig från sina konkurrenter.

HUI Research (2011) nämner att en tydlig trend har växt fram under de senaste åren,
där företag använder sig av sinnesmarknadsföring som komplement till den gamla
marknadsföringen. Trenden bygger på att företag önskar skapa en upplevelseorienterad
butiksmiljö, som byggs upp efter hur hjärnan fungerar. Soars (2009) nämner att
sinnesstimuli, så som display, färger, personal, ljus och musik, används för att skapa
positiva känslor och för att öka försäljningen genom att tillfredsställa de mänskliga
sinnena. Bitner (1992) påpekar att butiksatomsfären och sinnesupplevelsen är av stor
vikt i servicelandskapet, och det är ofta utformat för att attrahera kundernas intressen för
att de ska få en så bra upplevelse i butiken som möjligt. Hultén (2012) menar att
stimulans av sinnena i butiksmiljön kan påverka kunden till att beröra produkter men
även till att få kunden att stanna längre i butiken. Författaren påtalar även att studier
visar att när andra sinnen, så som syn, ljud, doft och smak blir stimulerade tillsammans
med det taktila sinnet, stannar kunden längre då den använder sina sinnen för att
undersöka produkten. Trots att flera författare påpekar innebörden av att använda
mänskliga sinnen i sin marknadsföring, är sinnesmarknadsföringen endast i
utvecklingsfasen (Krishna, 2010). Hultén et al. (2011) förklarar att det saknas en
3

helhetsbild över hur mänskliga sinnena kan bidra till att skapa sinnesupplevelser i
marknadsföringen. Författarna menar vidare att svenska företag har mycket kvar att lära
sig vad gäller sinnesmarknadsföring.

Enligt metrojobb.se (130523) är dagens kunder mer stressade än förr. Underhill (2010)
menar att tiden en kund spenderar i en butik, är den viktigaste faktorn vad gäller hur
mycket en kund kommer att köpa. Om en kund trivs i servicelandskapet leder det till att
kunderna spenderar längre tid där. Författarna menar vidare att kunder i butiker ofta
spenderar tre eller fyra gånger så lång tid i servicelandskapet, än de som inte köper
något. Vidare förklarar författaren att många butiker har dålig uppfattning av hur lång
tid kunder spenderar i servicelandskapet, och menar att detta är ett problem.

Krishna (2008) anser att synen är det viktigaste av sinnena för att ta emot kommersiella
miljöer, och studier förtydligar vikten av synsignaler i fråga om kundens beteende
gällande konsumtion, köpkvantitet eller reavaror. Hultén et al. (2011) förklarar att de
flesta beslut en människa gör i det dagliga livet grundas med hjälp av synintryck. Hultén
(2012) nämner dock att synen ensam inte är tillräcklig för att kunderna ska kunna
utvärdera en produkt och ta ett köpbeslut. Kunden kan inte utesluta viktig information
vad gäller form, struktur eller vikt som känselsinnet kan bidra med, men som synen inte
bidrar med. Peck och Shu (2009) fortsätter att förklara att möjligheten att få röra vid en
produkt, kan öka kundens känsla för ägarskap samtidigt som den positiva utvärderingen
av produkten ökar. Hultén et al. (2011) menar att företag i större utsträckning än förr
bör använda sig av emotionella inslag i sin marknadsföring, detta för att fånga kunders
uppmärksamhet. Vidare förklarar författarna att problemet med hur servicelandskapet
upplevs av kunden, vad gäller exempelvis exteriör och interiör, kommer bli en av de
viktigaste utmaningarna för sinnesmarknadsföringen i framtiden.

Peck och Childers (2003b) menar att studier visar att kunskapen om visuella
användningar på kunders beteende vid beröring är bristfälliga. Känselsinnet är förbisett
i undersökningar, förutom vetskapen om att kunder använder sinnet för att få
information om produkterna. Dock har undersökningar visat att känsel har en positiv
påverkan på kunders attityder, beteende och köpintentioner (Peck och Wiggins, 2006).
Underhill (2009) förklarar att kunder köper mer produkter än innan baserade på att de
får känna och testa produkten. Armstrong et al. (2009) menar att ett positivt beteende
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påverkar om kunden anser att produkten har ett skäligt pris eller ej. Vidare fortsätter
författaren och menar att risken alltid finns att priset är den avgörande faktorn för
kundens produktval. Dock menar Peck och Childers (2006) att bevis visar på att
beröring av produkter kan påverka impulsköp hos kunderna. Underhill (2009) förklarar
att kundernas val ofta bestäms inne i butiken. Vilket betyder att kunderna är mer
mottagliga för information som de får i butiken, än att de låter välkända varumärken
påverka deras val i köpprocess. Detta visar på svårigheten att se vad det är som lockar
kunden till ett köp och Peck och Childers (2003b) påpekar att problemet med den
bristande kunskapen om känselns roll i kundens beslutsfattande kvarstår.

1.3 Forskningsfråga
Precis som det diskuterats ovan, har förändringarna av detaljhandeln lett till att det är av
yttersta vikt att helt ut förstå vad det är som påverkar kunder och deras beteende i
köpprocessen. Med fokus på de mänskliga sinnena ämnar vi genom en empirisk och
teoretisk bas undersöka följande forskningsfråga.

- I vilken utsträckning påverkar sinnesstimuli i form av visuella intryck kunders syn- och
känselsinnen, gällande beslutsfattande i detaljhandelsbutiker?

1.4 Syfte
Syftet

med

denna

uppsats

är

att

beskriva,

analysera

samt

tillhandahålla

rekommendationer om huruvida stimulans av sinnena leder till att kundernas
beslutsfattande förändras genom taktil beröring av en produkt. Vi vill med hjälp av en
empirisk studie på heminredningsavdelningen på Åhléns i Kalmar, klargöra om kunder
ändrar sitt känselbeteende, efter att det mänskliga sinnet syn blivit påverkat. Detta för
att visa på nya möjligheter till hur detaljhandelsbutiker på marknaden kan skapa
upplevelser för kunden genom stimulans av sinnena, för att kunna differentiera sig från
sina konkurrenter.

1.5 Avgränsningar
-Vi har endast valt att fokusera på butiken Åhléns i Kalmar och därmed endast de utfall
vi fått från den specifika butiken.
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- Vi har valt att fokusera på sinnena syn och känsel. Därmed har smak, lukt och ljud inte
undersökts i studien.
-Vi har inte tittat på de ekonomiska fördelarna för företag, utan endast fokuserat på
kundbeteendena i butiken.
- Vi har inte valt att fokusera på demografiska och psykografiska faktorer, utan inriktat
oss på beteendefaktorer.
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2. METODIK
I följande metodikkapitel presenteras det tillvägagångssätt som uppsatsens utförande
antagit, motivering för forskningens ansats samt metodval. Vidare presenteras de
experiment som utförts samt förklaringar och motiveringar till dessa. Studiens
reliabilitet, validitet och metodkritik förklaras i kapitlets avslutning.

2.1 Forskningsansats
Jacobsen (2002) förklarar att det finns två olika forskningsstrategier, deduktiv och
induktiv forskningsstrategi, författaren menar att dessa strategier används för att förstå
verkligheten. Den induktiva ansatsen innebär att forskarna utgår från empirin istället för
teorin (Jacobsen, 2002 och Bryman och Bell, 2003). Bäst resultat uppnås med denna
strategi om forskaren går ut i verkligheten utan några förväntningar, för att sedan
formulera egna teorier av den insamlade empirin. Målet med denna ansats är att
forskaren inte ska begränsas vid insamling av information (Jacobsen, 2002). Jacobsen
(2002) och Bryman och Bell (2003) påtalar att den deduktiva strategin utgår från redan
existerande teori, vilket innebär att forskarna först skaffar information om det aktuella
ämnet för att sedan se om teorin stämmer överens med verkligheten. Med detta i åtanke
tog vi vår början i redan existerande teorier. Trots att det är mycket som är studerat
inom kundbeteende ansåg vi att hur sinnesstimuli påverkar kunders syn- och
känselsinnen fortfarande är något bristfällig när det gäller deras beslutsfattande. Vi har
därför valt att samla in redan befintlig teori för att formulera vetenskapligt grundade
hypoteser. Bland annat har artiklar med tidigare studier använts, för att få en förståelse
för de problem som finns om den bristfälliga påverkan som sinnesmarknadsföringen har
på kunders beslutsfattande. Hypoteserna har sedan testats med den insamlade empirin
och därefter antingen förkastats eller accepterats. Nackdelen med en deduktiv strategi är
att forskarna har förväntningar på empirin, vilket kan leda till begränsning och att viktig
information missas (Jacobsen, 2002). Detta är något vi har varit medvetna om under
studiens gång och lagt vikt vid för att inte relevant information skulle förbises.
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2.2 Forskningsmetod
Bryman och Bell (2003) och Jacobsen (2002) menar att det finns två huvudsakliga
forskningsmetoder

i

företagsekonomin,

nämligen

kvantitativ

och

kvalitativ

forskningsmetod. Jacobsen (2002) förklarar att val av metod beror på studiens
problemställning, om den ämnar gå på djupet eller bredden. Om den är tänkt att gå på
djupet och undersöka relativt få enheter, är enligt författaren en kvalitativ strategi mest
passande, om den däremot är tänkt att gå på bredden och undersöka många enheter, är
en kvantitativ metod att föredra. I denna studie har en kvantitativ metodik använts, då
den ämnar undersöka 300 respondenter ur ett brett perspektiv, detta för att på bästa sätt
kunna besvara den utsatta frågeställningen som önskar undersöka ett samband mellan
respondenterna. Patel och Davidsson (2011) menar att beteckningarna kvantitativ och
kvalitativ syftar på hur en forskare väljer att generera, bearbeta och analysera den
information de har samlat in.

Kvalitativ forskning lägger ofta vikt vid ord och inte kvantifiering vid insamling och
analys av data (Bryman och Bell, 2003). Jacobsen (2002) beskriver denna metod som
intensiv och öppen då den undersöker få enheter för att få fram många nyanser, och
informationsinsamlingen i låg grad styrs av forskaren på förhand. Vid insamling av
primärdata är observation, öppna individuella intervjuer och gruppintervjuer vanligast
förekommande. Bryman och Bell (2003) förklarar att denna forskning ofta betonar ett
induktivt synsätt mellan teori och forskning, och fokus läggs på generering av teorier.
Denna uppsats antar inte en kvalitativ metodik då den inte undersöker få enheter och
inte heller ämnar gå på djupet för att besvara forskningsfrågan.

Den kvantitativa forskningsstrategin kan enligt Bryman och Bell (2003) ses som en
strategi som fokuserar på kvantifiering när det gäller insamling och analys av data.
Jacobsen (2002) påtalar att denna metod är omfattande och relativt sluten då den
hanterar många enheter och informationen som ska samlas in är förhandsdefinierad av
forskaren. Bryman och Bell (2003) menar vidare att denna metod innehåller ett
deduktivt synsätt vilket innebär att tyngden ligger på prövning av teorier och hypoteser,
när forskare tittar på förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Då denna studie
till största delen är grundad på en experimentell studie, kom vi fram till att användning
av hypoteser i största grad är relevant. Eftersom denna studie ämnar undersöka
orsakssamband ansåg vi att prövning av dessa hypoteser var nödvändigt. Patel och
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Davidsson (2011) förklarar att kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar vid
datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Jacobsen (2002) anser
att tanken med kvantitativ metod, är att samla in data som lätt kan standardiseras och
läggas in i datorn, så att många enheter kan analyseras samtidigt. Det går då inte att
behandla varje enhet på ett unikt sätt, utan de måste tvingas in i på förhand definierade
kategorier och platser. Tanken med den kvantitativa ansatsen menar författarna bygger
på att kategorisering och precisering av centrala begrepp görs innan den empiriska
undersökningen genomförs. Det innebär att vi i vår studie särskilt måste betona
operationalisering av begrepp och även standardisera information i sifferform, detta gör
det möjligt att göra en effektiv statistisk analys med många enheter.

Vi anser att den kvantitativa studien är mest relevant för att kunna besvara vårt syfte, då
vi ämnar undersöka hur sinnesstimuli påverkar kunders beslutsfattande. Vi ansåg att en
kvantitativ metod passade vår studie då vi jämför resultaten från de olika experimenten,
för att på det sättet fastställa effekten av de olika variablerna. Då vi vill generalisera
resultatet för att kunna använda det utanför studien, gör även det att den kvantitativa
studien är mest passande. Genom att generalisera resultatet får vi en större förståelse för
hur det kan användas på andra företag, än om vi gjort en djupare studie som endast går
att använda på det undersökta företaget.

2.3 Primära och sekundära informationskällor
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att det finns många sätt att samla in
information på, dessa sätt kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata samlar
forskaren in själv, medan sekundärdata är uppgifter som redan samlats in av andra
forskare. Jacobsen (2002) förklarar att primärdata samlas in direkt från personer eller
grupper, vilket innebär att forskaren samlar in materialet för första gången direkt från
den primära informationskällan. Materialet blir på så vis speciellt anpassat för en
specifik problemställning. Vid insamling av primärdata används exempelvis intervjuer,
observationer eller frågeformulär. Vi använde oss av primärdata då vi var intresserade
av att mäta kunders beslutsfattande i butiken. Då vi även ville kontrollera de oberoende
variablerna var primärdata nödvändigt för att göra studien så korrekt som möjligt.
Därför har experiment i form av observationer utförts som representerar vår primära
data. Observationerna har utförts på Åhléns, Kalmar (Bilaga 7) för att vi skulle kunna
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implementera våra experiment, och på det sättet också få en inblick i kunders
beslutfattande, när de agerar i servicelandskapet. Sekundärdata är enligt Jacobsen
(2002) information som inte är insamlad direkt från den ursprungliga källan, utan är
baserad på upplysningar som är insamlad av andra. Det innebär att informationen är
insamlad för att besvara en annan problemställning än den som forskaren vill besvara.
Han menar vidare att primär- och sekundärdata används i både kvalitativa och
kvantitativa analyser. Vi valde att använda oss av sekundärdata för att på det sättet
kunna definiera vårt syfte och frågeställning. Vi samlade in detta genom att läsa artiklar
och böcker som var relaterade till ämnet, för att få en bra grund och bättre förståelse för
ämnet vi studerade. Att vara kritisk vid urvalet av källor är viktigt, alltså att titta på
vilka fel de har. Om olika data ställs mot varandra så kan även kontraster och likheter
göras märkbara, vilket kan vara intressant (Jacobsen, 2002). Författaren menar att
användande av både primär och sekundärdata är bra, det uppstår ofta problem om
endast en typ av data används. Vid användande av båda typerna av data så stärker de
varandra och resultatet av analysen.
2.4 Experimentell design
Denscombe (2009) menar att ett experiment grundar sig på en empirisk undersökning,
som är utformad för att under kontrollerade omständigheter undersöka faktorers
egenskaper och förhållanden. Vidare fortsätter författaren och menar att forskare måste
identifiera orsaksfaktorerna, för att på detta sätt kunna fastställa vilka faktorer det är
som orsakar det observerade resultatet. Nästa steg är kontroll, där experimentet
utformas för att kunna manipulera med nyckelvariabler, till sist kommer
observationerna och mätningen. Författaren menar att det är här som det undersöks
vilka förändringar som uppkommer efter införandet av relevanta faktorer.

2.4.1 Undersökningsmodell
Kjellberg och Sörqvist (2011) berättar att experiment syftar till att mäta orsakssamband
och måste uppfylla ett antal krav för att kunna vara genomförbara. Det första kravet är
att forskaren har kontroll över de variabler som ska studeras, alltså den oberoende och
den beroende variabeln. Författarna menar att experiment används av forskare för att
pröva hypoteser och se om det finns ett orsakssamband mellan oberoende och beroende
variabler. Dessa variabler kan inte påverkas av något annat än forskaren själv. Den
beroende variabeln används för att mäta effekten av den oberoende variabeln, värdet i
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den beroende variabeln ändras alltså när värdet i den oberoende variabeln ändras. Den
oberoende variabeln i denna studien består av sinnestimuli i form av de budskap som
kunderna utsätts för på skyltarna, medan den beroende variabeln är kundernas
beslutsfattande som observeras i studien. Andra kravet är att forskaren måste ha kontroll
över sådant som inte ska studeras, men som ändå kan påverka resultatet, denna variabel
kallas ovidkommande variabel. Dessa variabler behöver inte vara betydelselösa, men de
ingår inte i de orsaksförhållanden som forskaren vill undersöka. I vår studie kan dessa
variabler bestå av kunder som påverkar de kunder som vi studerar. Eller att personalen
byter de produkter som var utsatta i vår zon. Om en forskare har kontroll över alla
ovidkommande variabler är det lättare att fastställa ett säkert resultat (Kjellberg och
Sörqvist, 2011). Vidare fortsätter författarna och förklarar att för att mäta effekten av ett
experiment måste forskare använda sig av två olika situationer (betingelser). Effekten
av experimentet uppstår i skillnaden mellan två olika betingelser, effekten kan mätas
genom exempelvis tidskillnad eller kvantitet. Vi har valt att använda oss av både
tidsskillnader och kvantitet, då vi har mätt tiden för hur länge kunderna känner på
produkterna, men även hur många som har köpt produkterna.

Indikatorer

Oberoende variabel

Skyltbudskap

Figur 1.

Sinnesstimuli

Beroende variabel

Beslutsfattande

Undersökningsvariabler

2.4.2 Kontrollgrupp och Experimentgrupp
Kjellberg och Sörqvist (2011) menar att experiment ofta används synonymt med test,
prov eller försök. Författarna säger att de centrala aspekterna i experiment är förändring
och utvärdering. Jacobsen (2002) förklarar att det vid experiment används en
experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen utsätts för ett experiment
medan kontrollgruppen inte utsätts för något experiment. Dessa grupper jämförs sedan
för att se om experimentet bidrog till någon skillnad i jämförelse med kontrollgruppen.
Heiman (1999) förklarar att kontrollgruppen inte utsätts för någon behandling, utan de
som utsätts för en oberoende variabel kallas experimentgrupp. Vidare fortsätter
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författaren och förklarar att kontrollgruppen ska visa hur kunderna beter sig, utan att
någon studie appliceras på dem. Författaren fortsätter och menar vidare att i nästa
experiment ändras en variabel, för att se om de manipulerade ändringarna, ändrar
beteendet hos de observerade kunderna. Resultaten från experimentgruppen kan sedan
jämföras med studien av kontrollgruppen, för att undersökaren ska känna sig säker på
att resultaten kommer av ändringarna i experimentgruppen.

Utformningen av våra experiment grundar sig på två grupper, där olika variabler har
undersökts i varje studie. Precis som Jacobsen (2002) förklarar har vi använt oss av en
kontrollgrupp för att få fram hur kunderna betedde sig utan någon behandling, när
butiken var i sitt ursprungliga utseende. Kontrollgruppen studerades för att kunna
jämföra resultatet med våra experimentgrupper. För att kunna observera kunderna
skapades ett observationsschema där olika variabler togs fram för deras beteende och
hur lång tid de spenderade för att känna på produkten (Bilaga 4). Med hjälp av detta
utförde vi våra observationer i den orörda miljön, där inga ändringar hade gjorts, alltså
där inga skyltar fanns för att påverka kunden och pris fanns endast på en liten vit
fyrkantig prislapp på produkten (Bilaga 1). Kontrollgruppen bestod av 100 respondenter
som oberoende av kön eller ålder observerades då de undersökte de produkter som
ingick i vår utsatta zon. Zonen som var utsatt, utgjordes av tre bord med olika
produkter, bland annat var det ett bord med badrumsmattor, ett bord med lakan,
sittpuffar och krukor och ett bord innehöll handdukar, tvålpumpar och duschdraperier
(Bilaga 6). Dessa bord användes med samma produkter genom alla tre
observationsgrupper, då vi ville ha samma utgångspunkt för alla resultat. I och med att
det var samma produkter kunde vi också mäta om det blivit någon skillnad mellan de
olika experimentgrupperna.

Efter slutförandet av studien av kontrollgruppen, påbörjades observationer av nästa
grupp som då blev vår experimentgrupp. Experimentgruppen delades in i två delar, då
vi ville undersöka två olika budskap. Vi fick därför en experimentgrupp 1 och en
experimentgrupp 2. Varje experimentgrupp observerades under en vecka där helgerna i
första hand användes för att samla in de 100 observationer som krävdes. Dessa personer
var precis som kontrollgruppen oberoende av kön och ålder, då det var de kunder som
befann sig på Åhléns i Kalmar vid det specifika tillfället som studien pågick. Alltså var
det olika personer som ingick i kontrollgruppen, experimentgrupp 1 och
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experimentgrupp 2. Under första studien då experimentgrupp 1 observerades användes
prisskyltar för att sända ut sinnessignaler. På skylten, vilken var vit och i samma storlek
som ett A4 papper, fanns produktens namn och pris i svart text. Skylten användes för att
se hur många som rörde vid produkterna, när priset var i fokus för kunderna (Bilaga 2).
Denna studie observerades kunderna med samma observationsschema som användes till
kontrollgruppen, för att på detta sätt kunna jämföra dem med varandra. Vi
kompletterade även observationen med en manipulations-kontroll där ett fåtal
intervjufrågor ställdes till några av respondenterna i studien. Heiman (1999) menar att
en manipulations-kontroll visar om de oberoende variablerna hade någon effekt på
kunden eller inte. Vi valde därför att göra en kontroll för hur väl kunderna hade
uppmärksammat våra variabler, bland annat frågades det om kunden hade
uppmärksammat skylten och om de hade påverkats av den till att beröra produkten
(Bilaga 5).

Under andra delen studerades experimentgrupp 2, för denna studie ändrade vi våra
skyltar till ett andra budskap, dock var det fortfarande samma storlek på skyltarna i form
av ett A4. På skyltarna utformades budskap som beskrev produkten, så som; känn
kvaliteten, mjuk för fötterna och sov gott i mjuka påslakan (Bilaga 3). Texten skrevs i
svart text på ett vitt A4-papper. Vi ville se om förändring av budskapet som mer
antydde till produktens utformning, kunde öka kundernas vilja att beröra produkterna
under en längre tid. Budskapen som placerades på skyltarna var framtagna tillsammans
med

butikskommunikatören

på

Åhléns

och

en

forskare

inom

ämnet

sinnesmarknadsföring, för att passa de produkter som var placerade på borden. Även
denna grupp observerades under en vecka med fokus på helgen där 100 observationer
samlades in och 20 manipulations-kontroller utfördes.

2.4.3 Urval
Jacobsen (2002) menar att då en kvantitativ ansats ämnar undersöka en stor population
är det av praktiska skäl omöjligt att tillfråga alla enheter, forskare bör därför göra ett
urval. Tanken är att få ett så representativt urval som möjligt för att kunna generalisera
från ett stickprov till alla enheter. Heiman (1999) förklarar att vi måste definiera vilka
det är vi ska undersöka och att de vi väljer ut är urvalet. Vidare fortsätter författaren
med att förklara att urvalet ska symbolisera en del av hela populationen. Jacobsen
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(2002) förklarar att ett icke-sannolikhetsurval innebär en risk då urvalsproceduren kan
få ett något systematiskt snett urval, vilket betyder att inte relevanta grupper kommer
med. När ett urval har gjorts på ett sådant sätt kan inte heller urvalet generaliseras till en
population. Vi har därför valt att endast generalisera vårt urval till detaljhandelsbutiker i
Kalmar. Bryman och Bell (2003) och Jacobsen (2002) menar att ett bekvämlighetsurval
är en sorts icke-sannolikhetsurval, vilken innebär att populationen väljs utifrån de som
är lättast att få tag på. Ett exempel på bekvämlighetsurval är att låta alla kunder som går
in i ett köpcenter ingå i populationen (Jacobsen, 2002). Vi har baserat vår studie på ett
bekvämlighetsurval, då alla de kunder som passerade vårt utsatta område på
heminredningsavdelningen på Åhléns i Kalmar under perioden för experimenten har
inkluderats i vår statistik. Fördelen med denna process menar Jacobsen (2002) är att
kostnader för att välja ut vilka enheter som ska ingå i urvalet uteblir. Detta har varit en
fördel för oss då denna uppsats har pågått under en begränsad tid och i begränsad
omfattning. Författarna anser att denna metod har flera svagheter och därför bör
användas med försiktighet. En av svagheterna är att endast de som kommer fysiskt till
köpcentret ingår i populationen, vilket gör att många kundgrupper uteblir. Detta är vi
medvetna om och har tagit hänsyn till, då vi har generaliserat resultatet till
Åhlénsbutiker i Sverige En annan svaghet är att många människor har svårt för att svara
på frågor eller fylla i formulär när de befinner sig på en främmande plats och de är
också inställda på andra saker än att svara på frågeformulär. Vilket kan göra att de
frågor vi har ställt till kunderna kanske inte är helt trovärdiga, då kunderna inte är
beredda

att

svara

på

frågorna

(Jacobsen,

2002).

För

att

underlätta

vårt

bekvämlighetsurval hade vi kommit överens om exakt var gränsen gick för vilka kunder
som skulle inkluderas i studien. På detta sätt blev det ett bekvämlighetsurval av vilka
som passerade vårt observationsområde och vilka det var som gick in i zonen på Åhléns
i Kalmar.

2.4.4 Strukturerade observationer
Denscombe (2009) menar att observationer är ett bra sätt att samla in data. Vidare
fortsätter han och förklara att med observationer, observeras det inte vad människor
säger att de gör, utan observatören får fram den direkta händelsen. Vidare fortsätter
författaren med att förklara att det finns två olika typer av observationer, den ena är
strukturerad observation också kallad systematisk observation och den andra är
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deltagande observation. Bryman och Bell (2003) styrker detta och förtydligar att de
strukturerade

observationerna

ofta

ingår

i

de

icke-deltagande

observationerna. Strukturerad observation innebär att forskare använder sig av fasta
regler för observationer och registrering av kundbeteendet. Reglerna förklarar för
observatören vad de ska leta efter och hur de ska registrera det som observerats. Alla
personer som ingår i undersökningen observeras under en viss tid som bestämts i förväg
och utifrån samma tillvägagångssätt. Författarna fortsätter med att berätta att reglerna
skrivs ofta ner i ett observationsschema, detta för att alla deltagare ska registreras på
samma sätt. Reglerna som sätts i observationsschemat ska vara så specifika och
konkreta som möjligt, detta för att observatörerna ska kunna inrikta sig på de beteenden
som är av intresse. Materialet som tillhandahålls vid strukturerade intervjuer kan ses
som variabler. Även Denscombe (2009) anser att det är viktigt att använda sig av
observationsscheman, då det kan förhindra att data som skrivs ner varierar från forskare
till forskare och på detta sätt utgår de från samma grund.

Både Bryman och Bell (2003) och Denscombe (2009) anser att det är viktigt att skriva
ner observationerna som sker. På grund av detta gjorde vi ett eget observationsschema
för att kontinuerligt kunna anteckna och skriva ner det beteende som kunderna
uppvisade i zonen. Vi observerade beslutsfattandet i form av om de kände på produkten
och hur länge de kände på produkten, men även vilka produkter de kände på. Dessa
variabler användes för att observera om beslutsfattandet ändrades, när sinnesstimulit
ändrades. Tiden dokumenterades genom att mäta hur länge de rörde vid produkten med
hjälp av tidtagarur. För att veta när vi skulle starta och stoppa klockan, så utfördes några
test på ett antal kunder innan observationerna utfördes. På detta sätt var vi säkra på att vi
mätte tiden på samma sätt och på det viset även fick ett trovärdigt resultat. Klockan
startades därför när kunden gick fram till bordet för att känna på produkten, och
stoppades när kunden satte ner produkten och lämnade bordet.

Bryman och Bell (2003) förklarar att de icke-deltagande observationerna eller de
strukturerade observationerna består av att den som observerar iakttar det som sker i
miljön men som inte deltar. Denscombe (2009) talar även om direkt observation, där
forskare studerar det som sker under observationen, till skillnad från frågeformulär och
intervjuer som är baserade på det som respondenten berättar för forskaren. Vidare
menar författaren, att fördelen med strukturerade observationer är att det går att
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registrera direkt vad människorna gör, men författaren påpekar även att det är en
effektiv metod som gör att forskare kan samla in stora mängder data på en gång. För vår
studie har vi använt oss av strukturerade observationer för att samla in vår data. Då vi
ville undersöka hur kunderna beter sig ansåg vi att så lite påverkan som möjligt från oss
var nödvändig. Vi har därför som Denscombe (2009) talar om använt oss av direkt
observation. På detta sätt kunde vi observera det som skedde i miljön efter hand att de
äntrade zonen utan att påverka kunderna.

2.5 Analysering av data
Patel och Davidsson (2011) anser att när information till en forskning samlats in så
behöver materialet systematiseras, komprimeras och bearbetas för att forskningsfrågan
ska kunna besvaras. Olsson och Sörensen (2011) menar att syftet med en kvantitativ
studie är att ge en bild av en hel population genom stickprov, och jämföra olika resultat
från grupper. Författarna berättar vidare att det inte räcker att enbart redovisa och dra
slutsatser från de siffror som fås fram ur ett stickprov, då tillfälligheter kan ha påverkat
resultatet. De menar att ju fler personer som ingår i urvalet, desto säkrare blir
undersökningen, och ju mindre blir alltså konfidensintervallet. Jacobsen (2002) säger att
det första steget i analysen av kvantitativ data, är att lägga in data i en dator så att den
kan analyseras med hjälp av ett statistikprogram. Det innebär att forskaren gör om data
till tal som kan förstås av en dator, detta moment kallas kodning. När materialet är kodat
kan analysen påbörjas. Vi har valt att använda oss av Excel där vi fört in alla uppgifter
vi samlat in under våra observationer. Fördelen med att använda Excel var att vi fick en
bra överblick över vårt insamlade material och att vi från Excel snabbt kunde föra över
resultatet till IBM SPSS Statistics (SPSS). Sammanställningen av materialet har sedan
förts in från Excel till SPSS, vilket är ett statistik program som tillåter användaren att
utföra statistiska analyser för att mäta samband mellan olika experiment. Vi har med
hjälp av programmet utfört våra tester för att se om det finns signifikanta värden som
gör att vi kan stödja eller förkasta våra hypoteser. Vi har valt att utföra ANOVA tester,
då Körner och Wahlgren (2011) menar att dessa grundar sig på att undersöka skillnader
i medelvärden mellan olika populationer. I och med detta ansåg vi att det passade oss då
vi ville undersöka skillnader mellan våra experimentgrupper. Patel och Davidsson
(2011) menar att statistiken är en egen vetenskap, men att den även används inom
empiriska vetenskaper för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Olsson och
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Sörensen (2011) berättar att en statistisk analys är nödvändig om forskare vill dra riktiga
slutsatser från en undersökning. Vid kvantitativa undersökningar vill forskaren
undersöka om det är slumpen som har skapat skillnaden som uppstår, eller om det kan
säkerställas att verkligheten ser ut som resultatet visar. Om skillnaden är större än 95
procent så talar forskare om en signifikant skillnad, vilket tyder på att undersökningen
visar ett positivt resultat. Vi har utgått från en fem procent signifikant skillnad, då vi
anser att det gav det mest trovärdiga resultatet till studien.

2.6 Validitet och reliabilitet
2.6.1 Validitet
Jacobsen (2002) förklarar att oavsett vilken sorts empiri en studie ämnar samla in måste
den vara giltig och relevant, valid, men även tillförlitlig och trovärdig, reliabel. Enligt
Bryman och Bell (2003) används validitet och reliabilitet för bedömning av forskning.
Validitet är i flera fall det viktigaste forskningskriteriet (Bryman och Bell, 2003). Detta
kriterium går ut på att se om de slutsatser som har genererats från en undersökning
hänger ihop eller inte. Jacobsen (2002) menar att validitet generellt kan förklaras som
ett krav på att det som ska mätas verkligen blir mätt, och att det som mätts uppfattas
som relevant, oavsett antal respondenter. Författaren menar att validitet kan delas in i
intern och extern validitet.

Intern validitet bedömer om författarna verkligen mäter det de tror att de mäter
(Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2003) menar att intern validitet handlar om i fall en
slutsats med ett kausalt samband mellan två eller flera variabler är trovärdig eller inte.
Intern validitet ifrågasätter även hur stor del av den oberoende variabeln som är
ansvarig för variationen i den beroende variabeln. Jacobsen (2002) förklarar att en
undersökning av det slag vi företagit oss ofta har sin svaghet i intern validitet, då denna
metod

inte

ämnar

undersöka

någon

djupare

förståelse

och

närhet

till

undersökningsobjektet. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har vi valt att
observera kunders beslutsfattande (beroende variabel) utan deras vetskap, för att sedan
intervjua vissa slumpmässigt utvalda kunder, för att även få en djupare förståelse för hur
de reagerat på de tillsatta sinnesstimuli (oberoende variabel). Vi anser att variationen
mellan de olika variablerna är trovärdig då kunderna inte varit medvetna om att vi
observerat de, på så vis har de inte blivit påverkade av oss i sitt beslutsfattande. Då vi
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har valt att utföra observationerna under tre veckor på samma veckodagar är vi dock
medvetna om att resultatet vad gäller kundernas beslutsfattande kan ha påverkats,
beroende på vilken tid i månaden observationerna utförts. För att få en ökad validitet
anser vi att studien borde ha utförts under samma tid i månaden, för att inte påverkas av
exempelvis löning och högtider. En annan aspekt som kan dra ner validiteten på studien,
är att observationsschemat inte blev godkänt innan experimentens början, och där med
vet vi inte om alla undersökta aspekter är relevanta eller tillräckliga för att få ett
trovärdigt resultat.

Då denna uppsats ämnar undersöka sinnesmarknadsföring har inte grunderna i
traditionell marknadsföring studerats. Vi anser att detta påverkat validiteten negativt och
menar att om vi hade haft mer tid att utföra studien på, så hade även dessa aspekter
tagits med. Vi är medvetna om att aspekter som grundar sig i den traditionella
marknadsföringen kan ha påverkat de utfall som har uppkommit i vår studie. Då vi inte
önskar mäta några samband mellan till exempel kön och ålder har vi inte heller studerat
de värderingar som kan uppkomma av dessa aspekter. Vi ansåg att dessa aspekter inte
var nödvändiga för vår studie. Vi är ändå medvetna om att detta kan vara faktorer som
har påverkat det beteende som kunderna har uppvisat.

Både Bryman och Bell (2003) och Jacobsen (2002) menar att extern validitet visar på
om ett resultat från en undersökning kan generaliseras i andra sammanhang, utöver den
aktuella forskningen eller inte. Jacobsen (2002) menar att det är här som urvalet av en
population blir viktig, och därför är extern validitet särskilt intressant vid kvantitativ
forskning. För att det ska vara möjligt att överföra resultatet från en studie till en annan,
måste det som studerats vara representativt för det sammanhang som forskaren vill
överföra det till. Författaren menar vidare att kvantitativa undersökningar ofta har hög
extern validitet, eftersom den metoden ämnar undersöka många enheter, gör det
möjligheten till generalisering större. Då våra experiment innefattar 300 observationer
med 60 tillhörande manipulationskontroller med frågor till kunder på Åhléns, Kalmar
anser vi att resultatet är tillräckligt stort för att det ska kunna generaliseras för andra
liknande studier i Åhlénsbutiker i Sverige.
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2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet visar enligt Bryman och Bell (2003) och Jacobsen (2002) på en forsknings
tillförlitlighet, alltså om resultaten från en undersökning blir samma om undersökningen
görs om på nytt, eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.
Jacobsen (2002) menar att reliabilitet innebär att en undersökning går att lita på, alltså
måste den vara genomförd på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet är särskilt intressant vid
kvantitativa undersökningar då forskaren i dessa fall är intresserade av om ett mått är
stabilt eller inte (Bryman och Bell, 2003). Bryman och Bell (2003) menar precis som
Olsson och Sörensen (2011) att det finns olika sätt att mäta reliabilitet på, de nämner
bland annat test-retest och interbedömarreliabilitet. För att pröva om ett resultat blir
samma om undersökningen görs fler än en gång kan test-retest-metoden användas.
Olsson och Sörensen (2011) menar att vid denna metod görs ett test vid en viss tidpunkt
och upprepas sedan för att se om resultatet blir detsamma vid de båda testerna. Om
resultaten överensstämmer med varandra betyder det att reliabiliteten är hög.

Olsson och Sörensen (2011) menar precis som Bryman och Bell (2003) att resultatet
kan bli missvisande om det är flera observatörer inblandad i en studie. Olsson och
Sörensen (2011) förklarar att överensstämmelsen mellan observatörernas resultat kallas
interbedömarreliabilitet. Bryman och Bell (2003) förklarar att det förekommer vid
observationer då människors beteende ska klassificeras.

För att göra vår studie så reliabel som möjligt har vi dokumenterat vår data under hela
processen. Vi har även använt oss av samma observationsschema under alla studier för
att få samma variabler under hela tiden, vilket även gör det lättare för andra forskare att
använda samma mall i samma miljö, för att utföra en likadan studie. Vad gäller
manipulationskontrollen har vi även där använt ett specifikt frågeformulär, som har
varit samma under alla observationer. Vi har även försökt få så många observationer
som möjligt för att öka resultatets pålitlighet. Då studien utförts av två observatörer är vi
medvetna om att resultatet kan ha blivit något missvisande. Detta har dock försökt
undvikas av observatörerna genom att utföra observationerna tillsammans på Åhléns i
så hög grad som möjligt, detta för att interbedömarreliabiliteten skulle bli pålitligt.
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2.7 Metodkritik
I och med användandet av en kvantitativ metod menar vi att det var nödvändigt att
kritiskt granska vår metod. Då våra experiment utfördes på Åhléns i Kalmar har det
uppkommit vissa faktorer som vi inte kan påverka, och som också kan ha påverkat vår
studie. Då vi i relativt hög utsträckning var tvungna att anpassa oss efter det utbud av
produkter som butiken valde att placera på borden till att ingå i vår studie, visste vi inte
om detta var produkter som ofta blev berörda eller inte.

Efter första studien av

kontrollgruppen, tog personalen på Åhléns bort produktgruppen filtar och ersatte dem
med blomkrukor, detta var något som vi inte kunde påverka och det kan ha gjort att
resultaten blev något missvisande i nästa studie, då det inte var exakt samma produkter
som i föregående fall.

Bredvid vår zon fanns det även ett reaområde, vilket lockade många kunder, dock tog
det även fokus från vårt område vilket kan ha påverkat tiden för hur länge kunderna
kände på våra utsatta produkter. Vi fick uppfattningen av att kunderna ibland kände
längre tid på reaprodukterna, för att sedan jämföra lite snabbt med våra produkter. Dock
togs reaprodukterna bort inför experimentet 2, vilket kan ha gjort att inte lika många
kunder tog sig till den utsatta zonen. Detta kan ha påverkat vår studie och utfallen på
våra hypoteser negativt.

Då ämnet som studerats är relativt nytt, har nya teorier ibland varit svårt att hitta som
passar exakt in på vår studie. I och med detta har vi ibland använt av oss av något äldre
källor som i vassa fall överskrider den gräns för vad vi anser är lagom gamla källor. Vi
har ändå valt att använda vissa äldre källor, dock har vi försökt vara så kritiska som
möjligt till dessa. Vi har även försökt styrka äldre källor med nyare för att visa på att de
fortfarande är relevanta.
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3. TEORI
I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram, vilken bygger på
vetenskapliga artiklar och böcker som ligger till grund för studien och dess hypoteser.
Kapitlet börjar med en beskrivning sinnesmarknadsföring med fokus på de för studien
valda sinnena. Där efter presenteras servicelandskap och kundens beslutsfattande.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en presentation av de fyra utvalda
hypoteserna.

3.1 Sinnesmarknadsföring
Hultén et al. (2011) nämner att sinnesmarknadsföring handlar om att skapa
sinnesupplevelser, detta genom att bygga strategiska och medvetna tillvägagångssätt
som kan tilltala så många människors sinnen som möjligt. Vidare menar författarna att
sinnesupplevelser skiljer sig från vanliga upplevelser, då de är mer fördjupade på de
fem sinnena. Författarna nämner att de fem sinnena består av; syn, känsel, lukt, hörsel
och smak, dessa används för att attrahera kunderna och ge dem en starkare
helhetsupplevelse. Även Schmitt (1999) anser att sinnesmarknadsföringen stimulerar
våra sinnen på nya sätt och att det på det sättet kan differentiera en produkt från en
annan. Vidare menar författaren att vi dagligen blir utsatta för otaliga sinnesuttryck som
blir upptagna av kroppen. Lindstrom (2005) förtydligar detta då han förklarar att nästan
all förståelse av världen upplevs genom våra sinnen. Vidare förklarar författaren att våra
sinnen innehåller mer data än man kan tänka sig, då det är de som påverkar våra
känslor. Hultén et al. (2011) anser att på ett strategiskt sätt måste sinnena attraheras och
stå i centrum för att de ska bli så starka som möjligt. Detta är viktigt enligt Underhill
(2009) då kunderna tror på vad de ser, luktar, känner, hör och smakar. Krishna (2010)
definierar sinnesmarknadsföring som marknadsföring som engagerar kundernas sinnen
och påverkar deras beteende. Författaren påpekar även att sinnena påverkar våra
känslor, minnen, perception och val av produkter under konsumtionsprocessen. Vidare
anser författaren att sinnen kan skapa eller öka en produkts attraktionskraft.

Hultén et al. (2011) förklarar att vart och ett av våra sinnen bidrar till en upplevelse, och
det är detta som kallas en sinnesupplevelse. Sinnenas reaktioner på olika element eller
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inslag i marknadsföringen utmynnar i sinneupplevelsen. Författarna berättar vidare att
utan sinnena skulle inga uttryck skapas och är därför avgörande för människans
upplevelse av tillvaron. När nervpulser når storhjärnan uppstår ett medvetet
sinnesuttryck, det är denna information som gör att människor blir medvetna om till
exempel känsel eller syn. Dock är större delen av de impulser som sker dagligen hos en
människa helt omedvetna. Schmitt (1999) menar att det är sinnesupplevelser som
motiverar kunderna till att prova produkter men även till att köpa dem. Pine och
Gillmore (1999) förklarar också att företag idag inte enbart bör erbjuda kunder
produkter och service utan även en upplevelse med många sensationer skapad
tillsammans med kunden. Vidare berättar Hultén et al. (2011) att sinnesmarknadsföring
för företag handlar om att sätta sinnena i centrum för upplevelsen av ett varumärke.
Dock kan företag inte enbart fokusera på marknadsandelar utan de bör marknadsföra sig
för att få “hjärn och hjärtandelar”, vilket författarna menar att sinnesupplevelser
fokuserar på. Det gäller därför att möta beröringspunkterna hos individen genom de fem
sinnena, för att på ett djupare plan kunna tillfredsställa individens behov. Författarna
menar att, genom att tillåta företag synas, låta, dofta, kännas och smaka så skapas
sinnesupplevelser och en upplevelsebaserad konsumtion, vilket i sin tur leder till en
helhetsupplevelse för kunden. Lindstrom (2005) styrker detta då han förklarar att olika
former av sinnesstimulans inte enbart påverkar oss till att bete oss irrationellt, det
hjälper kunder även att urskilja en produkt från en annan.

Lindstrom (2005) menar att en dominoeffekt kan skapas om olika sinnen påverkas.
Vidare forsätter författaren och säger att olika intryck är lagrade i hjärnan och utlöses ett
sinne kan det leda till att ett annat påverkas, detta på grund av att en rad olika känslor
och minnen utlöses. Författaren menar att genom att skapa en synergi genom sinnena
kan du nå det ultimata målet med din sinnesmarknadsföring. Hultén et al. (2011) styrker
detta genom att förklara att ett företag genom sensorer, sensationer och sinnesuttryck
bidrar till en sinnesupplevelse. Författarna menar även att det är detta som ligger till
grund för den multi-sensoriska varumärkesupplevelsen som omfattar de fem sinnena
och är själva målet med sinnesmarknadsföring. Även Schmitt (1999) anser att
användningen av flera olika sinnen kan stärka människans upplevelse av produkten.

Som tidigare nämnts menar Krishna (2008) att synen är det viktigaste av sinnena för att
ta emot kommersiella miljöer. Hultén et al. (2011) förklarar vidare att de flesta beslut en
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människa gör i det dagliga livet grundas i synintryck. Hultén (2012) menar dock att
synen ensam inte är tillräcklig för att kunderna ska kunna utvärdera en produkt och ta
ett köpbeslut. Kunden kan inte utesluta viktig information om struktur och vikt, och
därför är även känseln av stor betydelse när kunden ska utvärdera en produkt.

3.1.1 Syn
Ögonen anses vara människans viktigaste sinnesorgan och mer än två tredjedelar av
kroppens sinnesceller är placerade i ögonen enligt Hultén et al. (2011). Lindström
(2005) menar att synen handlar helt om ljuset som upptas av ögonen och Krishna (2010)
menar att ögonen översätter den visuella information som tas upp och omvandlar den
till information. Hultén et al. (2011) förklarar vidare att synsinnet kan hjälpa människan
att upptäcka förändringar och skillnader, bland annat när det gäller ny design,
förpackningar och ny butikslayout. Nästan fyra av fem beslut fattas dagligen av
människan till grund av synintryck. Lindstrom (2005) styrker detta genom att trycka på
att inom de flesta produktkategorier så är det, det visuella intrycket som styr valet av
produkt. Vidare fortsätter författaren med att säga att synen kan vara missvisande
ibland, vilket blir tydligt i en studie av Dr. H. A. Roth. Han färgade en dricka smaksatt
med citron och lime så att de fick olika intensitet i färg. Efter det frågade han ett
hundratal elever vilket av glasen som hade den sötaste drickan. Resultatet visade att
eleverna fick helt fel, då de ansåg att den dricka som hade störst intensitet var den som
var sötast vilken egentligen var den som var surast. Författarna menar därför att synen
är det mest förförande sinnet av alla och att det tar över för de andra sinnena, för att
sedan övertyga mot all logik. Krishna (2012) menar att förståelsen för den information
som tas upp kallas perception och enligt Blake & Sekuler (2006) finns perception till för
att ge oss information om objekt och händelser i vår omgivning, som i sin tur kan
påverka vårt beteende.

Kundperception menar Pentz och Gerber (2013) är viktigt vad gäller hur kunder tar till
sig, konsumerar och väljer produkter och tjänster. Krishna (2010) talar om tre steg för
visuell perception; uppmärksamhet, bildframställning och neural aktivitet. Vidare
fortsätter författaren och förklarar att uppmärksamhet, är när det mänskliga ögat
fokuserar på en aspekt med visuell information och den plats där detta uppenbarar sig.
Goldstein (2009) förtydligar detta genom att förklara uppmärksamheten som det objekt
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människan fokuserar på när den tittar. Krishna (2010) fortsätter med nästa steg där
bildframkallningen uppkommer, där människan visualiserar den information som har
uppkommit av stimuli. Det sista steget förklarar författaren, är när nerver i hjärnan
reflekterar över de stimulis som människan har blivit utsatt för. Vidare förklaras det att
all information som tas upp inte blir behandlad och att människor ibland inte är
medvetna om den information som de blir utsatta för.

Visuella synintryck som synliggör varor och tjänster, bygger upp synupplevelsen.
Hultén et al. (2011) nämner även att seendet kan underlättas genom beröring, då det
hjälper kunder att skapa full förståelse för det vi ser. Detta genom att bilder rent visuellt
uppstår på näthinnan, som vi sedan jämför med tidigare erfarenheter och minnen.
Vidare menar författarna att varje ny bild har en relation till sinnesupplevelser som skett
tidigare. Kinney & Luria (1970) och Miller (1972) menar att när synen och känseln
signalerar olika data är det synen som är det mest dominerande sinnet. Även Krishna
(2006) talar om synen som det mest dominanta sinnet, när både syn och känsel används
för utvärdering. Vidare fortsätter hon och förklarar att det taktila sinnet dock kan ha
övertaget när det visuella sinnet är upptaget eller distraherat. Hultén et al. (2011)
fortsätter vidare och menar att funktionaliteten hos produkten inte längre är det mest
avgörande, utan även produktens förmåga att tillmötesgå emotionella och personliga
behov hos kunden. På grund av detta kan företag använda sig av estetiska inslag för att
skapa en känslomässig synupplevelse. Vidare fortsätter författaren med att förklara att
människor idag, i större utsträckning kan relatera sig till produktens design än till
märkesnamn eller dess funktion. Lindstrom (2005) fortsätter vidare att människor har
blivit mer visuellt sofistikerade, och vad vi ser är inte alltid vad vi får. Vidare fortsätter
han att förklara att marknadsförare trots detta försöker ge synsinnet den optimala
visuella tillfredsställelsen

3.1.2 Känsel
Marknadsföring som grundar sig i överföring av information vid beröring kallas taktil
marknadsföring

(Hultén

et

al,

2011).

Författarna

påpekar

att

den

taktila

marknadsföringen bygger på att beröringsförnimmelser ökar den fysiska och psykiska
interaktionen mellan företag och kunder. På detta sätt går marknadsföringen att göra
djupare och tydligare gentemot företaget. Lindstrom (2005) menar att känseln kan
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påminna oss om vårt välbefinnande. Hultén (2014) förtydligar detta då han menar att
information överförs då en person berör en vara, vilket gör att individen kan skapa en
känsla för det aktuella varumärket.

Känselsinnet har sitt säte i huden, och det är genom den som människor upplever fysisk
kontakt och har möjlighet att utforska föremål omkring sig (Ackerman, 1992). Hultén et
al. (2011) menar att det taktila sinnet ofta kan förstärka andra sinnen då de inte kan
användas fullt ut. Känselsinnet kan vidga ögonens trångsynthet och skapa en djupare
förståelse. Det bidrar även till att människor bygger upp så kallade formsinnen, där de
kan tala om vad det är för föremål utan att vi behöver känna på dem. På detta sätt går
det att minnas eller återuppleva en känsla genom beröring eller att ta på föremålet.
Hultén (2014) anser att en människa upptäcker en produkt i två steg, först tar du tag i
produkten och sen tar du upp den för att granska den närmare. Författaren förklarar att
du då använder dig av olika handrörelser för att utforska objektet. Detta kan förklaras
som att känselsinnet är det förklarande sinnet snarare än ett mottagande sinne. Peck och
Childers (2003c) förtydligar detta då de menar att vissa individer föredrar att få
information genom att använda känselsinnet. Underhill (2009) menar att om en kund
inte kan känna på en vara så kommer den inte att köpa den. Men trots att kunden får
känna på produkten menar Robinsson (1998) att det endast är 25 procent som köper en
produkt efter att ha känt på den.

Peck och Wiggins (2006) menar att en känselupplevelse kan bidra till en positiv bild av
produkten, särskilt i situationer där pris eller egenskaper saknas. Känselsinnet är därför
av stor vikt för hur en kund uppfattar produkten och dess kvalitet. Undersökningar har
även visat att möjligheten att få känna på produkten, kan bidra till att kunden känner
ägarskap, och blir då också villiga att betala, till skillnad från om möjligheten att känna
på produkten inte fanns (Peck och Shu, 2009). Underhill (2009) förtydligar detta när
han påvisar att nästan alla impulsköp är ett resultat av att kunder antingen känner,
smakar, luktar eller lyssnar på något i butiken. Författaren menar även att ägarskapet
börjar med synen och sen med känseln och så fort en kund håller en produkt i handen
ökar processen av tillhörighet. Dock är människans känselupplevelse individuell och
skapar därför olika behov av att beröra produkterna. Peck & Childers (2003b) menar att
människor rör produkter för att antingen bedöma dess rationella egenskaper eller för
dess emotionella upplevelser. Författarna menar även att de individer som ser
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beröringen som en emotionell upplevelse har ett stort behov av att granska produkten
genom beröring, dessa människor blir i större utsträckning mer frustrerade över att inte
kunna känna på produkterna än andra. Detta beteende kallar författarna för ”Need for
touch”. De menar att det finns två typer av människor och dessa människor har alltså
olika stort behov av att känna på produkter. Underhill (2009) menar att kunder vill veta
om de taktila egenskaperna lever upp till förväntningarna, om det är det de anser viktigt.
Vidare fortsätter Peck & Childers (2003c) med att förklara att människor skiljer sig från
varandra när det gäller hur mycket de känner på produkterna när de shoppar. Vissa
känner endast på produkten under det skedet de lägger den i korgen, medan andra
spenderar mer tid för att undersöka och utvärdera produkten innan de tar beslut om ett
köp. Underhill (2009) förtydligar detta då han menar att kunder vill spendera tid till att
undersöka produkten om de känner sig bundna till den. Hultén et al. (2011) menar att
servicelandskapet där av är extra viktigt för att göra produkterna tillgängliga för en
taktil marknadsföring. Något som Peck & Childers (2003a) förtydligar då de menar att
produkter som är placerade för tillgänglighet till beröring, också förstärker den
känslomässiga responsen, de menar också att det kan vara avgörande i en
köpvalssituation, då det skapar en starkare känsla för produkten. McCabe & Nowlis,
(2003) menar att produkter som är packade så att kunder kan känna på dem väljs i större
utsträckning än de som inte går att känna på. Författarna menar vidare att kunder är mer
benägna att känna på produkter som är tänkta till hudnära ändamål, så som lakan, kläder
och handdukar. Dessa produkter säljs även i större utsträckning i fysiska butiker än på
internet. Underhill (2009) menar att kunder gärna vill känna på produkter innan de
köper dem men de vill inte köpa en produkt som de vet att någon annan har känt på
tidigare. Effekten av att få känna på produkter har enligt Grohmanna et al. (2007) bättre
effekt på produkter med hög kvalité än produkter med låg kvalité. Författarna menar att
exempelvis lakan av sämre kvalité kan ge en mer negativ syn på produkten, om kunden
får möjlighet att känna på den än om kunden endast får se den. Författarna menar därför
att “känsel-design” bör prioriteras högre än “syn-design”.

3.2 Servicelandskap
Grönroos (2008) menar att servicelandskap är ett begrepp som används för att förklara
de element som finns i servicemötets fysiska omgivning. Bitner (1992) säger att
servicelandskapet är en viktig aspekt för att påverka beteenden och skapa ett företags
image. Författaren menar vidare att servicelandskapet är en plats som inte kan gömmas,
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och den påverkar kundens serviceupplevelse i hög grad. Solomon et al. (2010) berättar
att det i dagsläget är många butiker som konkurrera med varandra, detta gör att butiker
skapar sin egen personlighet. Hultén et al. (2011) säger att servicelandskap tenderar till
att övergå mot att bli ett ställe där företag bygger sin image snarare än att enbart sälja
produkter. Detta styrker Solomon et al. (2010) genom att förklarar att vissa butiker har
en väldigt specifik image och utformning, på både gott och ont medan andra smälter in i
mängden. Donovan och Rossiter (1982) menar genom att använda sig av en StimulusOrganism-Response -modell (S-O-R), får företag en förståelse för omgivningen,
ingripande variabler och beteendet som är relevant för detaljhandeln. Turley och
Milliman (2000) och Donovan och Rossiter (1982) förklarar att kunder reagerar på två
skilda sätt beroende på om de är tillfredsställda med en miljö eller inte, antingen med
närmande (Approach) eller undvikande (Avoide). Det närmande beteendet innebär de
positiva beteenden en kund har till en plats, så som att stanna kvar och utforska platsen.
Undvikande beteenden däremot förknippas med negativa aspekter, så som att kunden
inte vill stanna kvar eller utforska platsen. Donovan och Rossiter (1982) menar vidare
att med hjälp av modellen får man en större förståelse för hur det går att manipulera
stimulis i omgivningen, för att kunna mäta hur kunder kommer bete sig på grund av
ändringarna i servicelandskapet.

Peck och Childers (2006) menar att servicelandskapet bör utformas för att möjliggöra
att kunder kan känna på produkterna, vilket de menar kan leda till att kunder gör fler
impulsköp. Utformningen av butiken är central oavsett vilka varor butiken ämnar visa
(Solomon et al, 2010). Författarna förklarar att människor tar allt fler beslut när de är i
butiker, och impulsköp ökar då varor visas i form av utställningar i butiker. De menar
att människor gör impulsköp när de inte känner till butikens utformning, när de är under
tidspress eller när de ser något som de glömt bort att de behöver. Nordfält (2007) säger
att butikens utformning bör vara väl genomtänkt, han menar att det är viktigt att
kunderna är i rätt delar av en butik, snarare än i många delar av den, detta för att
exempelvis öka impulsköp. Underhill (2009) menar att en detaljhandelsmiljö ska
skräddarsys för att passa människorna som vistas i den. Författaren talar även om
tillgänglighet och lönsamhet och menar att om en butik har god tillgänglighet så får de
även lönsamhet. En välplanerad butik menar han är utformad efter hur kunden går och
vart den tittar, den är alltså byggd efter kundens vanor och beteende. Turley och
Milliman (2000) menar att stimulis i butiklandskapet kan påverka kundbeteendet, bland
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annat när det gäller hur länge de stannar eller om de köper en produkt. Hultén et al.
(2011) förklarar att företag i dag använder sig mer och mer av utformningen av
servicelandskap i form av olika uttryck för att attrahera synsinnet. Vidare fortsätter
författarna med att det är allt viktigare att betona estetik, känslor och upplevelser i
detaljhandeln. Författaren påpekar även att servicelandskapet idag ger mer utrymme för
kundens aktiva medverkan och närvaro även i skyltningen. Turley och Milliman (2000)
nämner att Berman och Evans har tagit fram olika atmosfäriska signaler, som kan hjälpa
företag att differentiera sig från andra, för att kunna inrikta speciella budskap till
specifika segment.

3.2.1 Butiksskyltar
Fill (2011) förklarar att målet med marknadsföring ofta är att öka imagen eller ryktet för
företaget eller en produkt. Vidare förklarar han att försäljning inte alltid är målet, utan
uppmärksamhet och en positiv attityd till företaget eftersträvas i större grad. Ett sätt kan
därför vara att använda sig av AIDA modellen för att nå ut med detta. Armstrong et al.
(2008) menar att det är viktigt att hitta ett effektivt sätt att kommunicera med sina
kunder via meddelanden, och nämner AIDA modellen som grund för detta. Han menar
att meddelandet ska skapa uppmärksamhet (Attention), väcka intresse (Interest),
övertyga kunden till köp (Desire) och även att de handlar (Action). I praktiken tar små
meddelanden kunden från medvetenhet av varumärken till inköp. Kotler (2003) menar
att det är få meddelanden som tar kunderna hela vägen från attention till att de slutför ett
köp. Vidare fortsätter författaren med att förklara att formuleringen av meddelandet
måste lösa fyra problem. Det första är vad det ska säga (innebörden), hur det ska sägas
(strukturen på meddelandet), hur det ska sägas symboliskt (formatet) och sist vem som
ska säga det (källan). Axelsson & Angdal (2012) förklarar att informationen som sänds
ut kan förväntas få reaktioner direkt, men för det mesta ska den påverka kundens
värderingar och för att frambringa ett köp. Vidare fortsätter författarna och förklarar att
kommunikationen kan ha till uppgift att skapa medvetenhet till att produkter finns och
för att skapa en känslomässigt positiv inställning till produkten. Vilket kan leda till att
kunden genomför ett köp.

Människor rör sig på samma ställen när de handlar, men ingen reagerar exakt likadant
som någon annan på omgivningen, författaren menar exempelvis att vissa läser skyltar
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medan andra inte gör det (Underhill, 2010). Författaren menar att kunder i butiker
nästan aldrig är stilla, och ofta är upptagna med något annat än att just läsa skyltar.
Nordfält (2007) skriver att skyltar har spelat en stor roll i butiker sedan lång tid tillbaka.
Butiksskyltar är ett effektivt sätt att kommunicera med kunder i butiker, det är därför
viktigt att skyltar fångar en kunds uppmärksamhet perceptuellt. Ekberg och Lohmander
(2004) menar att skyltar bland annat kan ge prisinformation eller produktinformation.
Författarna menar att skyltning inte enbart ska bidra till en butiks image, utan även sälja
produkterna, de används för att stödja en butiks försäljning. Det är viktigt att skyltarna i
en butik sänder rätt signaler till kunderna, om skyltarna inte är utformade på ett
tillfredsställande sätt kan de ge ett negativt budskap, istället för tvärtom. Underhill
(2010) anser att det kan vara svårt att veta om budskapet på en skylt är tilltalande för
kunden eller inte, och menar att det enda sättet att undersöka det är att placera skylten i
butiken, för att se hur kunder reagerar på den. Solomon et al. (2010) menar att kunders
uppfattning av ett bra köp sällan ökar med hjälp av pris utan av slagkraftig information i
butiken. Nordfält (2007) anser att om flera detaljer av en produkt finns beskrivna på en
skylt leder det till att trovärdigheten ökar hos kunden. Författaren visar på att ju mer
intressant en viss varugrupp, är och ju fler lojala kunder det finns till varumärkena i
gruppen, desto svagare blir effekten av skyltningen. Ekberg och Lohmander (2004)
påpekar dock att skyltningen bör ske genom att inte ha för många skyltar i en butik, den
bör inte heller vara otydlig vad gäller text och bild och stavfel bör undvikas, annars ger
det en negativ effekt. Vad gäller färg menar författarna att två eller tre färger bör
användas, och kontraster är att föredra i färgvalet. Om meddelanden används på skylten
ska de hållas korta och enkla med ett starkt budskap. Skylten ska placeras så att den
syns från så många vinklar som möjligt. Thurow och Nilsson (2008) förklarar vidare att
storlek, layout och typsnitt bör anpassas för att stämma överens med varumärket och
butikskommunikationen. De säger även att budskap om produkter kan förmedlas genom
att beskriva produkten på ett personligt sätt, genom att förklara produkten med hjälp av
text och bild, exempel på detta kan vara intressant fakta som tillför mervärde till
produkten. De menar även att en förutbestämd storlek på skylt alltid bör används för en
viss situation då skyltens och prisets storlek signalerar produktens prisvärde. Även
dyrare produkter kan vara prisvärda och behöva en större prisskylt för att poängtera
detta. Caswell och Padberg (1992) förklarar att företag som använder kvalitetsaspekter i
sin marknadsföring, anses ha god kvalité, medan företag som inte använder sig av det
anses ha lägre kvalité på sina produkter.
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Thurow och Nilsson (2008) menar att skyltar och exponering ska styra kunder till vissa
varor, men även mot vissa produktgrupper eller avdelningar i en butik, som behöver
aktiveras. Detta innebär att alla skyltar i en butik måste kunna motiveras. För många
skyltar kan nämligen ge för många budskap till kunden, vilket kan skapa förvirring.
Författarna säger att tydlig priskommunikation idag är en regel för de flesta butiker.
Prismärkning är också en förutsättning för att kunder ska kunna göra ett köpbeslut utan
hjälp av personal. Woodside och Waddle (1975) visar i sin studie att kunder påverkas av
skyltar i hög grad. De menar att dubbelt så många kunder köper en produkt om det finns
en prisskylt bredvid en produkt än om det inte finns någon skylt alls. Nordfält (2007)
beskriver en studie som utförts på kunder vad gäller skyltning. Studien visar på att en
skylt med säljbudskap och pris i mindre text, har större kraft på kunders köpbeteende,
än en skylt med endast pris. Swahn (2011) hänvisar i sin doktorsavhandling till Monroe
(2003), som menar att pris ofta är den avgörande faktorn för kunder vad gäller att
avgöra om en produkt har god kvalité eller ej.

Peck & Childers (2006) förklarar hur kunder påverkas under en observationsstudie, där
texten “känn friskheten” ska uppmuntra kunderna att känna på produkterna. Författarna
avser att visa om kunderna handlar mer impulsivt, eller genomförde oplanerade köp,
utifrån budskapet på skylten. Resultatet visade att fler handlade mer impulsivt till följd
av skylten. Författarna visar även med studien att om en kund blir mer engagerad och
uppmuntras till att röra vid produkten, kan det leda till att kunderna får en positiv attityd
till varumärket. Peck & Wiggins (2006) förtydligar detta genom att med sin studie visa
att när känsel är inkluderat i marknadsföring, blir det en positiv effekt för de som har ett
högt behov av att röra produkter.

3.2.2 Pris
Nordfält (2007) menar att kunder ofta tolkar pris som ett slags symbolspråk eller signal,
snarare än de pengar som varan kostar. Han menar vidare att atmosfären och sättet som
priset skrivs på ofta är mer avgörande för prisupplevelsen än själva priset. Armstrong
och Kotler (2010) anser att historiskt sett så har pris varit den huvudsakliga faktorn vad
gäller kunders påverkan vid köp. Under de senaste decennierna har det synts en
förändring, och andra faktorer som inte rör pris har kommit att betyda mycket för
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företag. Författarna menar dock att pris fortfarande är en av de viktigaste faktorerna vid
marknadsföring. Vidare menar författarna också att pris spelar en betydande roll vad
gäller att skapa kundvärde och bygga långasiktiga relationer. Kotler (2008) styrker detta
då han menar att företag ofta använder sig av värdebaserad prissättning, där de försöker
bedöma hur mycket kunderna är beredda att betala för produkten.

Armstrong och Kotler (2010) menar att en viktig faktor vid prissättning är att
produktens pris inte får överstiga värdet kunden känner att den får ut av produkten, om
detta görs kommer inte kunden att köpa produkten. Om priset däremot sätts för lågt
kommer inte företaget att tjäna något på produkten. Enligt författarna är det alltid
kunden som bestämmer om en produkt har rätt pris eller inte. Mazumdar et al. (2005)
menar att kunder utvärderar och fattar köpbeslut om produkter genom att jämföra priser
mot varnadra. Bruno et al. (2012) anser att det som de jämför med är priser som de
upplevt innan, genom antingen köp eller observationer. Underhill (2009) menar även
han att kunder vill jämföra priser, oftast med en liknande produkt för att bestämma
vilken som bäst lever upp till priset. Nordfält (2007) menar att det är viktigt för en
detaljist att veta hur väl kunder känner till pris, för att de ska rikta sig till kunder på rätt
sätt, vad gäller skyltning och prissättning.

3.2.3 Kunders beslutfattande
Kotzé et al. (2012) säger att människor gör inköp av olika anledningar, de menar att det
är olika faktorer som påverkar vad kunder uppfattar underhållande med shopping.
Författarna menar vidare att några anledningar till varför kunder uppfattar shopping som
roande, är att de anser det vara socialt, tillfredsställande och sinnesstimulerande.
Baumeister (2002) förklarar att när kunder är upprörda så vill de må bättre. Genom att
göra inköp mår många människor bättre, kunder vill inte spendera pengar men de vill
samtidigt unna sig något som kommer göra dem glada. Författaren menar dock att det är
svårt att definiera om ett specifikt inköp kommer leda till glädje hos en kund eller inte.

Solomon et al. (2010) förklarar att kundbeteende är en process som är involverad när
individer eller grupper väljer inköp, använder eller gör sig av med en produkt, tjänst, idé
eller upplevelse för att tillfredsställa behov och begär. Både Nordfält (2007) och
Albertsson och Lundqvist (2007) påvisar med modellen “Köprocessen” hur ett köp går
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till i fem olika steg. De menar att första steget i köpprocessen är att ett behov eller
problem

uppstår

hos

kunden.

När

behovet

har

identifierats

börjar

informationssökningen för att lösa behovet. Det finns två sätt att utföra
informationssökningen, antingen använder kunden sig av tidigare erfarenhet eller så
söker den information med hjälp av exempelvis Internet, eller besöker en butik. Levy
och Weitz (2009) menar att framgångsrika detaljhandlare bör tillfredsställa både
kunders grundläggande och hedoniska behov. Kunder som shoppar för att tillfredsställa
sina grundläggande behov, gör det ofta mer planerat och effektivt än de som shoppar för
hedoniska behov. När informationssökningen är klar utvärderar kunden informationen
denne fått in, och tar därefter ett beslut för att utföra ett köp (Nordfält, 2007 och
Albertsson och Lundqvist, 2007). Efter köpet utvärderar kunden köpet och dess följder.
Det är för företag viktigt att inte sluta marknadsföra sig bara för att köpet är gjort,
efterköpstjänster är alltså väldigt betydande. Båda författarna menar att denna modell
efterföljs i mindre utsträckning vid lågintresseköp och i större utsträckning vid
högintresseköp. Detta eftersom lågintresseköp, ofta är impulsköp, som sker av vana
utan större eftertanke och engagemang. Vid högintresseköp är köparen engagerad, och
vill att köpet ska bli lyckat. Turley och Milliman (2000) menar i och med detta att
kundernas emotionella uppfattning spelar en stor roll i servicelandskapet.

Baumeister (2002) anser att kunder kan se själva köpprocessen som en glädjefaktor, i
alla fall för stunden. Kunder jämför enligt Nordfält (2007) produkter från olika märken i
väldigt låg grad, likaså undersöks hyllkantsetiketter väldigt sällan. Detta beror på att
kunderna inte kommer på att de skulle kunna tänka sig att köpa produkterna, eller att de
inte orkar tänka efter om de skulle kunna behöva dem. För att ett köp ska genomföras,
måste kunden tänka på produkten när denne befinner sig i butiken. Baumeister (2002)
anser att kunder som vet exakt vad de vill ha, är mindre lättpåverkade av exempelvis
personal eller marknadsföring. Kunder som shoppar utan något speciellt mål, är mer
lättpåverkade och gör fler impulsköp. Nordfält (2007) menar att kunder som handlar
varor från en hel butiks yta handlar mer än kunder som bara handlar ur valda delar av en
butik. Författaren menar att 80 procent av valet av produkter görs på plats i butiken.
Han menar även att ett val av en produkt i en livsmedelsbutik sker på endast någon
sekund, och analyser av alternativa produkter görs sällan av kunder. Underhill (2009)
menar vidare att kunder idag har disponibla inkomster och öppna sinnen, vilket leder till
att de ger efter för impulser. Peck och Childers (2006) förklarar att känselsinnet har en
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positiv påverkan på kundbeteende vad gäller impulsköp. De menar att om skyltar,
miljöer och förpackningar i butiker uppmuntrar kunder till att känna på produkter
kommer det leda till fler impulsköp.

Nordfält (2007) menar att i butiker idag, konkurrera ofta många olika produkter om
uppmärksamhet från kunder, och många beslut ska tas på några få minuter. Författaren
menar att, om en kund inte gör ett köp beror det på andra anledningar än att den inte vill
ha varan. Nordfält (2007) anser att kunder idag inte endast nöjer sig med produkter med
hög kvalitet, de menar att kunder ofta inte minns, orkar eller hinner leta i butiken efter
varor som de skulle behöva. Författaren menar vidare att ju längre tid en kund spenderar
i en butik, ju mer handlar den. Kundens mentala inställning vid ett butiksbesök,
påverkar om en kund tar till sig ett sortiment eller inte. Vad gäller att påverka kunders
köpbeslut, anser Swahn et at. (2010) att marknadsförare bör aktivera kunders sinnen
vilket han även menar kan påverka kunders beteende i servicelandskap. Lindstrom
(2005) menar att marknadsförare idag ofta fokuserar på sinnena syn och hörsel, och de
övriga sinnena känsel, smak och lukt förbises. Genom att aktivera flera sinnen, anser
författaren att kunder skulle bli mer intresserade och positivt inställda till en
produkt.

3.3 Hypoteser
Teoretikerna menar att sinnesmarknadsföring är ett effektivt sätt att locka till sig
kunder, genom att vända sig till deras sinnen. Det som går att utläsa är att synen är det
mest övertygande sinnet och att det tillsammans med känsel är det som gör att kunder
kan fatta ett välgrundat köpbeslut. Sinnesmarknadsföring ska genom servicelandskapet
hjälpa kunden genom köpprocessen, och där med också förändra kundens
beslutsfattande. För att undersöka om det teorierna menar stämmer vill vi med hjälp av
fyra hypoteser söka samband mellan hur visuella stimuli påverkar kundernas
beslutsfattande.

H1: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan på tiden för
kunders känselbeteende
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H2: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan för kunder
till att känna på produkterna innan de tittar på priset.

Hypotes 1 ämnar undersöka om det finns något positivt samband mellan införandet av
visuella stimuli i form av ett produktbudskap, till den tid som kunderna berör produkten.
Vidare ämnar hypotes 2 undersöka om det finns något positivt samband mellan
införandet av visuella stimuli i form av produktbudskap, till om kunden känner på
produkten innan de tittar på prislappen.

Det går även att utläsa att pris alltid har haft en stor påverkan på kunders
beslutsfattande, vilket kan härledas till den traditionella marknadsföringen. Men med
nya sätt att fånga kundernas uppmärksamhet, har också nya möjligheter för att nå sina
kunder växt fram. Det har framgått att kunder lockas av budskap runt produkten, och att
detta är en möjlighet till förändring i beslutsfattandet. I följande två hypoteser vill vi
därför undersöka i vilken utsträckning ett prisbudskap gentemot ett produktbudskap,
kan förändra en kunds beslutsfattande i servicelandskapet.

H3: Visuella stimuli i form av ett prisbudskap har en positiv påverkan på kunders
köpbeteende.

H4: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en större påverkan på tiden för
kunders känselbeteende än vad prisbudskapet har.

Hypotes 3 ämnar undersöka om visuella stimuli i form av ett prisbudskap har en positiv
påverkan på om kunden köper produkten eller ej. Slutligen ämnar hypotes 4 undersöka
om införandet av ett visuellt stimuli i form av ett produktbudskap, har en större
påverkan på tiden än införandet av ett prisbudskap.
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4. ANALYS OCH REFLEKTION
I detta kapitel kommer empirin från experimenten som utförts att presenteras.
Hypoteserna kommer där med att förkastas eller accepteras och sedan analyseras
utifrån teorin som sammanbinds i en reflektion, vilket kommer leda till
sammanställningen av resultatet.

Empirin består av insamlad data från observationer och kontrollfrågor utförda på
heminredningsavdelningen på Åhléns i Kalmar. De 300 observationerna och 60
manipulationsfrågorna ämnar undersöka om det finns några samband mellan kunders
beslutsfattande då de utsätts för sinnesmarknadsföringsstimuli.

4.1 Hypotes 1
H1: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan på tiden för
kunders känselbeteende

Resultatet för experimentet visar att kunderna känner betydligt längre tid på
produkterna, när skylten med sinnesstimulit med ett beskrivande budskap används.
Variabler som använts för att genomföra beräkningarna är kontrollgruppen och
experimentgrupp 2 och den tid kunden har känt på de produkter som ingått i
undersökningen, för respektive grupp. I varje grupp ingår det 100 stycken respondenter.

Grupp

Mean

N

Std. Deviation

Kontrollgrupp

9,843

100

7,3972

Exp1

10,792

100

9,6831

Exp2

16,777

100

25,8068

Total

12,470

300

16,7072

Tabell 1.

Medeltid för hur länge grupperna känner på produkterna

Tabellen ovan visar empirisk data på skillnaden i medelvärde mellan de två observerade
grupperna, vad gäller den tid de känner på produkterna. Kunderna i kontrollgruppen
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hade ett medelvärde på 9,84 sekunder medan experimentgrupp 2 hade ett medelvärde på
16,77 sekunder. Medelvärdena visar att respondenterna känner längre tid på
produkterna när ett visuellt sinnesstimuli i form av produktbudskap används på en skylt,
än när inte någon skylt används alls.

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2404,156

1

2404,156

6,672

,011

Within Groups

71350,518

198

360,356

Total

73754,675

199

Tabell 2.

Signifikans för tiden mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2

Anova-testet ovan visar att signifikansen mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2
är 0,011 vilket tyder på att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna.
Nollhypotesen förkastas och hypotesen accepteras, då resultatet visar på en signifikans
under 5 procent vilket är den valda gränsen för signifikans i studien (F=5, p < 0,011).
Kunderna känner alltså signifikant längre tid på produkterna när en skylt med
sinnesstimulit produktbudskap visas, än när inte något sinnesstimuli visas alls.
Resultatet kan bero på att några få respondenter vistades i undersökningsområdet under
betydligt längre tid än övriga respondenter, vilket höjde resultatet för hela
experimentgrupp 2. Vi vill dock ha med dessa extremvärden i resultatet då det kan tyda
på att vissa kunder gjort ett mer välgrundat köpbeslut när sinnestimuli använts.

Krishna (2010) påtalar att en produkts attraktionskraft kan öka genom att använda sig av
olika sinnen och Hultén et al. (2011) menar att sinnena måste attraheras för att de ska
bli så starka som möjligt. Författarna menar vidare att det taktila sinnet kan förstärka
andra sinnen och att det kan vidga ögonens trångsynthet. Detta genom att synsinnet är
det sinne som kan hjälpa människan att upptäcka förändringar och skillnader, och
författaren menar att fyra av fem beslut fattas utifrån synintryck. Att kunder vill få
information genom känseln styrker Peck och Childers (2003c), men författarna menar
även att kunder skiljer sig från varnadra, beroende på hur länge de känner och
utvärderar en produkt. Beroende på hur länge de känner på produkten, kan bero på om
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kunden blir engagerad och uppmuntrad till att röra vid produkten (Peck och Childers,
2006). Uppmuntran kan ske genom olika budskap på skyltar menar Thurow och Nilsson
(2008), och den information som tas in kan bestå av olika personliga budskap. Peck och
Wiggins (2006) menar att budskap som har känsel inkluderat i marknadsföringen, får en
positiv effekt för de som har ett högt behov till att röra produkter.

Reflektion:
Resultatet visar att ett beskrivande budskap på en skylt har en positiv påverkan på tiden
i kunders känselbeteende. Vår studie visar på att vissa kunder kände betydligt längre tid
på produkterna än andra. Detta menar vi kan bero på, precis som teorin påtalar, att
människor skiljer sig från varandra gällande hur länge de känner på produkter. Vissa
kräver längre tid för att utvärdera produkter. En annan orsak till de höga medelvärdena
tror vi kan bero på att de som köpte en produkt, stannade mycket längre, då de
utvärderade produkten längre än de som endast kände på den. Resultatet visar ändå att
skylten har en positiv effekt vilket teorin menar kan beror på, att när känsel är
inkluderat i marknadsföringen, blir det för de som har ett högt behov av att röra
produkterna, en positiv effekt. Vi anser att vår studie visar att skylten med ett budskap
gör kunden nyfiken till att känna på produkten, vilket leder till en positiv effekt av
skylten vad gäller tiden som kunden känner på produkten.

Tiden kan även ha ökat då precis som teorin påvisar, att det taktila sinnet kan förstärka
andra sinnen och det kan även vidga ögonens trångsynthet. Detta anser vi tyder på att
kunderna tar tid på sig att undersöka om budskapet stämmer överens med produktens
verklighet. Detta menar vi visar på, precis som teorin säger att vissa individer föredrar
att få information genom att beröra produkter. Vi tolkar resultatet som att kunden vill
undersöka om skyltens budskap stämmer, och att de därför använder känseln för att få
information, som antingen stämmer eller inte stämmer överens med budskapet på
skylten. Vi anser att detta är orsaken till att resultatet visar en signifikant skillnad mellan
kontrollgrupp och experimentgrupp 2.

4.2 Hypotes 2.
H2: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan för kunder till
att känna på produkterna innan de tittar på priset.
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Resultatet av studien visar att införandet av ett visuellt stimuli, i form av ett
produktbudskap, hade en positiv påverkan på kunderna till att känna på produkten,
innan de tittade på priset. Variablerna som har undersökts är, om de känner på
produkterna innan de tittar på priset mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2, där
100 personer ingår i varje grupp.

Känner innan de kollar pris

Total

Känner efter

Känner innan

Kontrollgrupp

49

51

100

Exp2

35

65

100

84

116

200

Total

Tabell 3.

Korstabell över hur många kunder som känner innan och efter de tittat på
priset.

Korstabellen visar fördelningen över hur många som känner innan och efter de tittar på
prislappen. Det går att se att det finns en liten ökning mellan kontrollgrupp och
experimentgrupp 2. Detta då det var 51 stycken som kände innan i kontrollgruppen
medan det var 65 stycken som kände innan de tittar på priset i experimentgrupp 2.
Resultatet visar att ett produktbudskap skapar en nyfikenhet till att känna på produkten
innan de tittar på priset, till skillnad från när inget budskap visades.

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

,980

1

,980

4,065

,045

Within Groups

47,740

198

,241

Total

48,720

199

Tabell 4.

Signifikans mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2 för om kunderna
känner innan de tittar på priset.
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Det finns även en statistiskt signifikant skillnad (F = 4, p < ,045) vilket tyder på att
hypotesen är accepterad. Detta tyder på att kunderna blev mer påverkade till att känna
på produkterna, innan de tittade på prislappen under experiment 2.

Hultén et al. (2011) menar att företag i dag använder sig mer och mer av olika uttryck i
utformningen av servicelandskapet, för att attrahera synsinnet. Lindstrom (2005) anser
att det är visuella intryck som styr valet av produkt och Underhill (2009) menar att
kunder reagerar olika på omgivningen, och att vissa läser skyltar medan andra inte gör
det. Författaren påpekar även att det är viktigt att budskapet är trovärdigt, då kunderna
för det mesta tror på vad de ser. Den information som tas in kan påverka kundernas
beteende menar Blake och Sekuler (2006). Caswell och Padberg (1992) menar att de
företag som använder sig av kvalitetsaspekter i sin marknadsföring, anses ha en god
kvalitét på sina produkter, medan Axelsson och Agndal (2012) anser att
kommunikationen från företagen, kan ha till uppgift att skapa en medvetenhet till
produkterna och samtidigt en positiv inställning. Peck och Childers (2006) påpekar att,
om skyltar, miljöer och förpackningar i butiken uppmuntrar kunderna till att känna på
produkterna, kommer det leda till fler impulsköp. Dock menar Thurow och Nilsson
(2008) att en tydlig prismärkning är en förutsättning för att kunderna ska kunna göra ett
köpbeslut utan hjälp av personal. Solomon et al. (2010) anser att kunders uppfattning av
ett bra köp, sällan ökar med hjälp av pris, utan hellre av slagkraftig information i
butiken.

Reflektion:
Resultatet tyder på att ett produktbudskap har en stor påverkan på kunderna till att
känna på produkterna innan de tittar på prislappen. Teorin menar att en tydlig
prismärkning är en förutsättning för att kunderna ska kunna göra ett köpbeslut utan
hjälp av personal. Detta är antagligen en viktig del, men resultatet från denna studie har
visat att priset inte är det viktigaste budskapet, utan ett lockande budskap kan fånga
kunden innan den tittar på priset. Vilket tidigare forskning pekar på då de menar att om
skyltar, miljöer och förpackningar i butiken uppmuntrar kunderna till att känna på
produkterna, kommer det leda till fler impulsköp. Detta tyder på, precis som resultatet
visar, att ett produktbudskap skapar en nyfikenhet hos kunden till att känna på
produkten, och även undersöka om antagandena stämmer. Detta anser vi gör att kunden
vill känna på produkten innan de tittar på priset, för att jämföra om kvalitén lever upp
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till budskapet, och sedan om produkten är värd att köpa, jämfört med priset. Teorin
menar även att den information som tas in kan påverka kunders beteende, vilket tyder
på att produktbudskapet på skylten får kunden till att undersöka produkten, och där med
ta ett beslut om de gillar den eller ej, vilket leder till om de vill finna ännu mer
information genom att titta på prislappen.

4.3 Hypotes 3
H3: Visuella stimuli i form av ett prisbudskap har en positiv påverkan på kunders
köpbeteende.

Resultatet för experimentet visar att visuella stimuli i form av ett prisbudskap, inte har
en signifikant positiv påverkan på kunders köpbeteende. Variablerna som använts för att
genomföra beräkningarna är antal köp för kontrollgruppen och experimentgrupp 1, i
respektive grupp ingår 100 respondenter.

Köper

Grupp

Total

ja

nej

Kontrollgrupp

3

97

100

Exp1

7

93

100

Exp2

1

99

100

11

289

300

Total

Tabell 5.

Korstabell över hur många som har köpt produkter i de olika
observationsgrupperna.

I korstabellen ovan visas hur många personer som genomfört ett köp mellan
kontrollgrupp och experimentgrupp 1. Resultatet för kontrollgruppen visar att tre
personer genomförde ett köp, medan resultatet för experimentgrupp 1 visar att sju
personer genomförde ett köp.
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Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

,080

1

,080

1,682

,196

Within Groups

9,420

198

,048

Total

9,500

199

Tabell 6.

Signifikans mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 1 för prisets
påverkan på köpbeteendet.

Resultatet visar att visuella stimuli i form av prisskyltar, inte har någon statistiskt
signifikant skillnad (F = 1,7, p > ,05) och därför förkastas hypotesen. Det går därför att
säga att prisskyltar inte har någon säkerställd påverkan eller inverkan, på att kunder
skulle köpa fler produkter, då en skylt med priset är placerad vid produkten.

Lindström (2005) menar att den marknadsföring vi utsätts för, upplevs genom våra
sinnen och Schmitt (1999) menar att det är dessa sinnesupplevelser som motiverar
kunden till att prova produkterna, men även till att köpa dem. För att sinnena ska kunna
attraheras menar Peck och Childers (2006) att servicelandskapet bör utformas så att
kunderna har möjlighet att röra vid produkterna, då de menar att detta leder till att
kunderna gör fler impulsköp. Utformningen kan ske med hjälp av skyltar och Woodside
och Waddle (1975) menar att dessa har en positiv påverkan på kunderna. De menar
även att dubbelt så många kunder köper en produkt om det finns en prisskylt bredvid
produkten, än om det inte finns någon skylt alls. Armstrong et al. (2010) anser att priset
alltid varit den huvudsakliga faktorn till vad som påverkar kunden till ett köp men
författarna menar även, att det har skett förändringar och andra faktorer än pris har fått
en stor betydelse för företagen till att marknadsföra sina produkter. Kunder utvärderar
och fattar köpbeslut om produkterna genom att jämföra priser mot varandra, menar
Mazundar et al. (2005) och Armstrong och Kotler (2010) anser att det är endast kunden
som kan bestämma om produkten har ett skäligt pris eller ej. Om de anser det skäligt
eller ej menar Hai Che och Dutta (2012) baseras på tidigare köp eller observationer.
Nordfält

(2007)

och

Albertsson

och

Lundqvist

(2007)

påvisar

att

när

informationssökningen är klar utvärderar kunden informationen och tar därför ett beslut
av ett köp.
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Reflektion:
Antagandet att priset skulle vara en viktig faktor grundar sig i teorin, som påtalar att
priset alltid varit den huvudsakliga faktorn, till vad som påverkar kunden till ett köp. Då
resultatet i denna studie visar motsatsen, betyder det, precis som senare teorier visar, att
det har skett förändringar och att andra faktorer än pris har fått en stor betydelse för
företag, vad gäller att marknadsföra sina produkter. Vi har kunnat se dessa tendenser
som teorin beskriver, då våra antaganden om att priset skulle vara en avgörande faktor,
till att kunderna köper produkter inte är fallet. Vi anser utifrån de resultat vi har fått
fram, att priset inte är en tillräcklig faktor för att kunden ska kunna fatta ett köpbeslut.
Teorin menar att det är kunden som bestämmer om produkten har rätt pris eller inte, och
det kan vara en anledning till att fler inte köpte produkterna i vår undersökning. Precis
som många tidigare studier menar så jämför kunder priserna med det de upplevt innan,
genom antingen köp eller observationer, och det kan leda till att priset på skylten inte
var tillräckligt tilltalande för den specifika produkten. Vilket andra teorier vidare menar,
får produktens pris inte överstiga värdet kunden känner att den får ut av produkten, och
om priset är för högt, leder det till att kunden inte genomför ett köp. Detta kan vara en
viktig faktor till att kunden inte köpte produkten, möjligheten finns att kunden ansåg att
priset var för högt för produkten och att de därför inte köpte den.

Manipulationskontrollen visar att, av de 20 personer som besvarade frågorna, anser 65
procent att de inte har lagt märke till skylten, och där med heller inte blivit påverkade av
den. Teorin menar att när informationssökningen är klar utvärderar kunden
informationen och tar därför ett beslut av ett köp. Har kunderna inte lagt märke till
skylten har de också missat viss information, vilket kan vara orsaken till att fler inte
genomgått ett köp. Vi anser därför att detta kan vara en av orsakerna till att det var så få
som köpte produkterna, har inte all information tagits in, har kunden inte heller all den
information de behöver, för att ta ett välgrundat köpbeslut. Vi kan dock inte säkert veta
att resultatet är helt trovärdigt, då det är så pass lite kunder som har köpt produkter i
både kontrollgrupp och experimentgrupp 1. Enligt de observationer vi har gjort finns det
ingen skillnad i hur många som köper produkter mellan de olika grupperna. Dock kan vi
se att antal kunder som köpt produkter har ökat mellan kontrollgrupp och
experimentgrupp 1, vilket tyder på att det kan finnas en skillnad. Men då det är för få
som har köpt visas ingen signifikant skillnad.
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4.4 Hypotes 4.
H4: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en större påverkan på tiden för
kunders känselbeteende än vad prisbudskap har.

Resultatet av studien visar att ett införande av ett produktbudskap, hade en större
påverkan på tiden som kunderna rörde vid produkterna, än vad ett budskap om pris
hade. I studien har en jämförelse gjorts mellan kontrollgruppen och experimentgrupp 1
och sedan en jämförelse mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2, detta för att se
om experimentgrupp 2 har haft en större påverkan på tiden för känselbeteendet, än vad
experimentgrupp 1 har.

Grupp

Mean

N

Std. Deviation

Kontrollgrupp

9,843

100

7,3972

Exp1

10,792 100

9,6831

Exp2

16,777 100

25,8068

Total

12,470 300

16,7072

Tabell 7.

Korstabell över medeltiden för hur länge de olika grupperna känner på
produkterna.

Experimentgrupp 2 på 100 personer som blev utsatta för det visuella budskapet i form
av ett produktbudskap hade en medeltid på 16,77 sekunder jämfört med
kontrollgruppens medeltid vilken visade 9,84 sekunder. Detta är en ökning med 6,93
sekunder mellan grupperna. Experimentgrupp 1 på ytterligare 100 personer som blev
utsatta för ett visuellt budskap i form av ett prisbudskap, hade en medeltid på 10,79
sekunder. Detta blir endast en ökning på 0,95 sekunder från kontrollgruppen.
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Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2404,156

1

2404,156

6,672

,011

Within Groups

71350,518

198

360,356

Total

73754,675

199

Tabell 8.

Signifikans mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2 för den tid de
känner på produkten.

Tid
Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

45,087

1

45,087

,607

,437

Within Groups

14699,665

198

74,241

Total

14744,752

199

Tabell 9.

Signifikans mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 1 för den tid de
känner på produkterna.

Skillnaden är även statistiskt säkerställd då det går att utläsa en signifikant skillnad (F =
5, p< ,011) och där med är hypotes 4 accepterad. Det går även att bevisa att
produktbudskapet hade en större påverkan på kundernas beteende, än vad prisbudskapet
hade. Detta då den signifikanta skillnaden (F = 3, p > ,05) visar att hypotes 4 ska
accepteras, då vi inte fick någon signifikant skillnad för experiment 1. Detta tyder på att
ett visuellt intryck i form av en skylt som tyder på produktens kvalitet eller utformning,
har en positiv påverkan på den tid som kunden känner på produkten.

Blake och Sekuler (2006) menar att synen ger oss information om objekt och händelser,
och det är den information som plockas upp som påverkar vårt beteende. Armstrong et
al. (2010) menar att det har skett förändringar under de senaste decennierna, vilket har
lett till att andra faktorer än pris har kommit att påverka kunderna. Ekberg och
Lohmander (2004) anser att skyltar bland annat kan ge information om pris eller
produktinformation och Armstrong et al. (2008) menar att det är viktigt att hitta ett
effektivt sätt att kommunicera med sina kunder via meddelanden. Nordfält (2007) talar
om en studie som tyder på att en skylt med ett säljbudskap och pris i mindre text, har
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större kraft på kunders köpbeteende än en skylt med endast pris. Solomon et al. (2010)
styrker detta då författarna menar att kunders uppfattning av ett bra köp sällan ökar med
hjälp av pris, utan snarare av ett slagkraftigt budskap. Peck och Childers (2006) visar på
en studie där kunderna uppmuntrades till att känna på produkter, vilket ledde till att fler
kunder handlade mer impulsivt till följd av skylten. Studien visade även att uppmuntran
till att röra vid produkten, skapade en positiv inställning till varumärket. Underhill
(2009) anser att kunder använder känseln för att undersöka om budskapen lever upp till
de förväntade egenskaperna hos produkten. Denna känsel menar Peck och Wiggins
(2006) kan bidra till en positiv bild av produkten, och Axelsson och Angedal (2012)
anser att informationen som tas upp antingen kan få reaktioner direkt, eller skapa
undermedvetna reaktioner. Information som tas upp blir inte alltid behandlad, och
människor är därför inte medvetna om all den information de blir utsatta för menar
Krishna (2010). Det undermedvetna kan därför leda kunden till att de närmar sig
produkten, vilket Turley och Milliman (2000) och Donovan och Rossiter (1982) menar
tyder på att kunderna är tillfredsställda med miljön.

Reflektion:
Studien visar att en skylt med ett produktbudskap, har större påverkan på kunders
beteende, än vad en skylt med ett prisbudskap har, detta då kunderna under experiment
2 stannade signifikant längre tid än vad kunderna i experiment 1 gjorde. Det gick även
att se att produktbudskapet skapade ett mer undersökande beteende, då kunderna läste
skylten, för att sedan se om budskapet stämde överens med själva kvaliteten på
produkten. Vilket teorin menar att kunder gör för att veta om de taktila egenskaperna
lever upp till förväntningarna på produkten. Att prisskylten inte fick något utslag kan
bero på, som teorier menar, att kunders uppfattning av ett bra köp, sällan ökar med hjälp
av pris utan snarare av slagkraftig information. Det går även att tolka det som att
prisskylten inte fick samma emotionella utslag som produktbudskapet fick. Teorin
menar vidare att företag kan använda sig av estetiska inslag för att skapa en
känslomässig synupplevelse, vilket produktbudskapet gjorde, då det fick kunderna att
fundera och känna på kvalitén. En känselupplevelse menar teorin kan bidra till en
positiv bild av produkten, vilket kan härledas till produktbeskrivningsskylten i denna
studie, där kunden får en positiv bild av produkten efter att de känt på den och därför
känner på den längre.
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Experimentet visar att det finns en signifikant skillnad till att kunderna känner längre tid
på produkterna när kunderna blir utsatta för visuell stimulans genom ett budskap. Dock
visar det genom våra manipulationskontroller på 20 personer, att det är 65 procent av
dem som anser att de inte har blivit påverkade av skylten. Vilket är samma procent som
anser att de inte har lagt märke till skylten i experiment 1. Detta kan bero på att
uppfattandet av skyltarna är undermedvetet, och att kunderna därför inte är medvetna
om att de har blivit påverkade av skylten. Något som teorin påpekar då informationen
kan förväntas få reaktioner direkt, eller påverka kundens undermedvetna och deras
värderingar. Den information som tas upp menar teorin inte alltid blir behandlad och att
människorna inte är medvetna om den information de blir utsatta för. Svaren kan därför
bli vilseledande, då de antyder att skyltarna inte har haft någon påverkan på kunden,
men resultatet i studien visar att så är fallet. Det undermedvetna kan leda till att kunden
närmar sig produkterna och den utsatta zonen för att utforska platsen, vilket tyder på att
de är tillfredsställda med miljön.
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5. SLUTSATS
I följande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Kapitlet inleds med studiens
forskningsfråga följt av en redogörelse av hypotesernas resultat. Efter det följer en
slutsats där även nya teorier som upptäckts presenteras. Avslutningsvis presenterar
författarna sina förslag till framtida forskning.

Forskningsfråga:
- I vilken utsträckning påverkar sinnesstimuli i form av visuella intryck kunders syn- och
känselsinnen, gällande beslutsfattande i detaljhandelsbutiker?

För att få svar på vår forskningsfråga och för att visa på sambandet mellan den
oberoende och den beroende variabeln, har vi utvecklat fyra hypoteser framtagna från
den teoretiska referensramen. Nedan följer en presentation av huruvida hypoteserna har
blivit accepterade eller förkastade efter utförda experiment.

Indikatorer

Oberoende variabel

Skyltbudskap

Figur 1.

Sinnesstimuli

Beroende variabel
Beslutsfattande

Undersökningsvariabler

H1: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan på tiden för
kunders känselbeteende

Experimentets framtagna data visar att kunderna i kontrollgruppen hade ett medelvärde
på 9,84 sekunder medan experimentgrupp 2 hade ett medelvärde på 16,77 sekunder.
Hypotesen accepteras då signifikansen mellan de båda grupperna är p< ,029 vilket tyder
på att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet visar på att
orsakssambandet mellan oberoende och beroende variabel är statistiskt signifikant.
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H2: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv påverkan för kunder till
att känna på produkter innan de tittar på priset.

Hypotesen accepteras då testet visar en signifikans på p < ,045 mot studiens gräns på
5%. Detta visar på att det finns ett orsakssamband mellan oberoende och beroende
variabel. Vilket betyder att det finns en statistisk signifikant skillnad för kunder, när de
vad gäller att känna på produkten innan de tittar på prislappen när de utsätts för ett
produktbudskap.

H3: Visuella stimuli i form av ett prisbudskap har en positiv påverkan på kunders
köpbeteende.

Hypotes 3 förkastas då resultatet inte visar någon skillnad för att fler skulle köpa
produkter när ett prisbudskap visas. Detta då signifikansen är på 0.196 och därför också
är över gränsen för en signifikant skillnad på 5%. Det finns därför inget statistiskt
signifikant samband mellan den oberoende och beroende variabeln, vilket bevisar att det
inte finns något samband mellan ett prisbudskap och kunders köpbeteende.

H4: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en större påverkan på tiden för
kunders känselbeteende än vad prisbudskapet har.

Den sista hypotesen visar på ett signifikant samband, då ett produktbudskap har en
större påverkan på tiden för kunders känselbeteende än vad en prisskylt har. Detta
bevisas genom att experiment 2 har en signifikans på 0,029 vilket är under den
statistiskt signifikanta gränsen på 0,05. Hypotesen blir även helt säkerställd då
signifikansen för experiment 1 visar en signifikans på 0,437 vilket är mycket högre än
gränsen på 0,05. Detta gör att hypotesen accepteras då det visar att det finns ett
statistiskt samband mellan den oberoende och beroende variabeln.
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H1: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv
påverkan på tiden för kunders känselbeteende
ACCEPTERAD
H2: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en positiv
påverkan för kunder till att känna på produkterna innan de tittar på
ACCEPTERAD
priset.
H3: Visuella stimuli i form av ett prisbudskap har en positiv
påverkan på kunders köpbeteende.
FÖRKASTAD
H4: Visuella stimuli i form av ett produktbudskap har en större
påverkan på tiden för kunders känselbeteende än vad prisbudskap
ACCEPTERAD
har.

Figur 2.

Hypotesfigur

5.1 Diskussion
Med hjälp av sinnesstimuli för sinnet syn, har kundbeteendet i servicelandskapet ändrats
när det gäller hur länge kunden berör en produkt. Vi kan tydligt se att kunderna blivit
aktivare i servicelandskapet då sinnesstimuli använts.

Under experimentens utförande då både prisskylt och skylt med produktbudskap har
använts, ser vi att kunder känt signifikant längre tid på produkterna än när inte någon
skylt alls använts. Vi kan med studien se att en skylt med ett budskap har en större
påverkan på kundernas beteende när det gäller beröring av produkterna än när ingen
skylt visats, då budskapet har skapat ett undersökande beteende hos kunderna, vilket i
längden kan leda till att kunder blir mer villiga att köpa produkten. Däremot kan vi
konstatera att prisskylten inte har gett något utslag för något förändrat beteende vad
gäller beslutsfattande hos kunderna. Detta beroende på att vi inte kan se någon skillnad
på experimentgrupp 1 och kontrollgruppen. Vi kan därför se att ett prisbudskap inte är
ett tillräckligt budskap för att kunderna ska bli intresserade till att känna längre tid på
produkterna, och heller inte för att öka deras vilja att köpa produkten.

Vi har kommit till förståelsen att kunder i stor grad påverkas undermedvetet av skyltar,
då kunderna menar att de inte har lagt märke till budskapen på borden. Införandet av ett
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produktbudskap har därför visat att kunder får ett förändrat beteende vad gäller
beslutsfattandet,

och

att

detaljhandelsbutiker

med

fördel

borde

använda

sinnesmarknadsföring för att öka kundernas sinnesupplevelse i servicelandskapet, och
med detta också kunna differentiera sig och skapa konkurrensfördelar till andra
detaljhandelsbutiker.

Med utgångspunkt från detta kan vi se att sinnesstimuli i form av skyltar skapar
stimulans av kunders sinnen. Dock har vi konstaterat att skyltar kan påverka kunderna
på olika sätt, och skyltar med ett produktbudskap har visat sig mer framgångsrikt, än
skyltar med ett prisbudskap. Slutsatsen kan dras att kunder blir mer villiga att beröra
produkterna under längre tid, efter att deras sinnen har blivit stimulerade genom ett
budskap. Trots att undersökningen inte resulterade i att fler köpte produkten, kan vi se
att kunderna genom stimulans har kommit längre i sitt beslutsfattande gällande
produkter.

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva, analysera samt tillhandahålla
rekommendationer om huruvida stimulans av sinnen leder till att kunders
beslutsfattande förändras genom taktil beröring av en produkt. Vi anser syftet uppnått
då vi genom experiment i servicelandskapet observerat kunder, för att på ett enligt oss,
bästa sätt, se hur kunder reagerar och agerar i detta. Studien visar att kunder reagerar
positivt vad gäller tiden de känner på produkter när sinnesstimuli används i
servicelandskap. Detta tyder på att det går att ändra kunders beslutsfattande med hjälp
av sinnesmarknadsföring. Vi har därmed även gett exempel på hur aktörer på
marknaden kan använda sig av sinnesstimuli i form av skyltar med budskap för att
skapa en upplevelse och även ett mervärde för kunden.

5.2 Teoretiska bidrag
Vårt experiment visar att utövare i detaljhandeln kan använda sinnesmarknadsföring för
att ändra kunders beteende i servicelandskapet. Studien visar i första hand att
sinnesstimuli kan användas för att öka kundernas medvetenhet till produkterna i
butiken. Studien har även visat att synen har stor påverkan på kunders undermedvetna,
när det gäller beteendet till produkterna. Vi har lagt märke till att kunder blir mer
nyfikna till att undersöka produkter när ett budskap placerats på ett bord, då detta gjorde
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att kunderna ville undersöka om produkten stämde överens med budskapet. Ett budskap
skapar alltså en större dragningskraft till omgivningen och de produkter som
marknadsförs. Det går därför att säga att butiker med fördel kan använda sig av ett
beskrivande budskap istället för en prisskylt, då studien har visat att ett budskap har en
större påverkan på kunders beteende och beslutsfattande. Vår studie kan ses som ett
komplement eller kontrastering till tidigare studier, delar av studien kan även stärka
tidigare teorier, men den kan även ses som en fortsättning för en djupare förståelse av
ämnet sinnesmarknadsföring.

5.3 Vidare forskning
Studien har utförts på Åhléns, Kalmar och resultatet är då också beroende på hur
näringslivet i Kalmar ser ut. Det hade därför varit intressant att utföra samma studie i en
annan stad, för att se om resultatet skiljer sig beroende på vilken stad studien är utförd i.
Utöver en annan ort hade det varit intressant att utföra studien på en annan
produktkategori för att se om kunder uppvisar ett annat beteende beroende på produkten
de är utsatta för.

Vi har endast studerat sinnena syn och känsel, och vi anser att det med fördel hade
kunnat införas fler stimuli för att se om dessa kan skapa ännu mer påverkan på kunders
beteende i butik. Bland annat hade det varit intressant att se om en lukt förknippad med
produkterna hade påverkat kundernas beslutsfattande.
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BILAGOR
Bilaga 1 Kontrollgrupp

59

Bilaga 2 Experimentgrupp 1

60

Bilaga 3 Experimentgrupp 2
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Bilaga 4 Observationsmall

Kön:

Ålder:

Känner:

Tid:
Ja

Nej

Ja

Nej

Känner innan kollat
på pris:
Känner efter kollat
på pris:
Köper:
Produkt den känner
på:
Andra observationer:
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Bilaga 5 Manipulationskontroll

Kön: _______

Ålder:_______

Tid:_______

1. Hur upplevde du kvaliteten på produkten?
Dålig

Ganska dålig
Mycket bra

1

2

Varken bra eller dålig
3

Ganska

4

bra
5

2. La du märke till skylten på bordet?
Inte alls
hållet

I låg grad

1

2

Varken eller
3

I hög grad
4

Helt och
5

3. Påverkades du av priset/budskapet till att känna på produkten?
Inte alls
hållet

I låg grad

1

2

Varken eller
3

I hög grad
4

Helt och
5

4. Vilka faktorer går du efter när du väljer produkter? (Rangordna 1-5, där 1 är
det du väljer först.)
-Pris
-Utseende

-Textur (Hur produkten känns)

5. Köpte du någon produkt?
Ja

Nej
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- Varumärke

- Lyxkänsla

Bilaga 6 Experimentzon

1
3

2

1. Handdukar
Tvålkopp
Tvålpump
Duschdraperi

2. Sittpuff
Kruka
Kopp
Påslakan
Överkast

3.

Badrumsmattor
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Bilaga 7 Företagsbeskrivning
Åhléns är idag Sveriges ledande varuhuskedja med 77 varuhus i Sverige och ytterligare
32 butiker i Norge. Företaget, som är ett familjeföretag, grundades 1899 och har en
vision om att vara kvinnans favorit och först på hennes shoppinglista. Åhléns har en
nettoomsättning på 4 697 Mkr och möter cirka 90 miljoner kunder varje år. Åhléns har
som uppdrag att förgylla kvinnans vardag och de vill förse henne med en mix av
moderriktiga och prisvärda produkter inom Mode, Skönhet och Heminredning. Åhléns
ingår i detaljhandelskoncernen Axstores och har 3000 medarbetare (ahlens.se, 130528).

Bild. Logga Åhléns (ahlens.se, 130528)
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