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Sammanfattning  

 

 

Titel: Sinnesmarknadsföring – En undersökning av dagligvaruhandelns användning av 

sinnesmarknadsföring.  

 

Författare: Djedovic, Sandra  

 

Handledare: Vigerland, Lars 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka utvecklingen av sinnesmarknadsföring genom att ta 

reda på hur det används av företag inom dagligvarubranschen.   

 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Fem intervjuer och tio observationer 

utfördes som metod i undersökningen. Intervjuerna utfördes på fem anställda på olika 

dagligvarubutiker i Solna, och samma butiker observerades under två tillfällen. Urvalet valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval.    

 

Slutsatser: Sinnesmarknadsföring är ett relativt okänt begrepp. Synen är människans största 

sinne och därför riktas marknadsföringen främst mot visuella uttryck. I den här undersökningen 

har det visat sig att lukten är ett lika viktigt sinne, eftersom att dofter har förmågan att väcka 

minnen och även stimulera de övriga sinnena. ICA Maxi var den enda butik av samtliga 

undersökta, som skapade en multisensorisk varumärkesupplevelse där alla sinnen samarbetade.    

   

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Multisensorisk varumärkesupplevelse, sinnen, syn, hörsel, 

lukt, smak, känsel  
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Abstract  

 

 

Title: Sensory Marketing – A study of the retail industries use of sensory marketing.  

 

Autor: Djedovic, Sandra 

 

Tuthor: Vigerland, Lars  

 

Purpose: The purpose of this study is to examine Sensory marketing by finding out how it is 

used by companies in the retail industry.  

 

Method: The study has a qualitative research strategy. Five interviews and ten observations were 

carried out as method for the research. The interviews were conducted with five employee at 

various grocery stores in Solna, the stores were also observed during two occasions. They were 

selected based on a convenience sample.  

 

Conclusion: Sensory marketing is a relatively unknown term. The sight is our biggest sense, 

therefore are marketers primarily targeting visual expressions. This study has shown that the 

smell is an important sense, because its ability to evoke memories and stimulate the other senses 

as well. ICA Maxi was the only store of all investigated who had created a multisensory brand 

experience where all senses cooperated.     

 

Keywords: Sensory Marketing, multi-sensory brand experience, senes, sight, hearing, smell, 

taste, touch  
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1. Inledning  
Kapitlet inleds med en introduktion till ämnet och sinnesmarknadsföring. Därefter diskuteras 

studiens problematik följt av syftet, frågeställningar och avgränsning. 

 

1.1. Problembakgrund  

Människor fattar beslut utifrån sina vanor, det vill säga att vi köper en specifik produkt från ett 

varumärke vi litar på. Det betyder att man har en emotionell relation till varumärket vilket i stort 

sett utesluter andra aktörer på marknaden. (Baines, Fill & Page, 2011) 

Det pågår en obalans mellan konsumenternas upplevelser av ett varumärke och hur företag 

kommunicerar och marknadsför sig. Förr riktades marknadsföringen mot en bred målgrupp i 

förhoppning om att nå ett större antal potentiella konsumenter. Den här så kallade 

massmarknadsföringen har blivit omodern i en värld där varje individ efterfrågar 

specialtillverkade produkter och tjänster anpassade utifrån sina egna behov. Marknadsföringens 

roll har blivit att skräddarsy individuella produkter och lösningar för varje kund. Den riktar sig 

mot en specifik målgrupp med fokus på visuella uttryck och ord i kommunikationen med 

konsumenterna. (Hultén, 2011) TV-reklam, som främst stimulerar genom visuella uttryck, har 

blivit betydligt omodernare och mindre effektiv. Allt färre människor ser på TV och väljer istället 

att se på datorn, läsplattan, mobile etc. eftersom möjligheten att spola förbi reklamer finns. Den 

här sortens marknadsföring berör främst synen, de övriga fyra sinnena glöms bort. (Lindstrom, 

2005)  

Mossberg (2003) menar att det inte längre är tillräckligt att endast tillfredsställa de 

funktionella behoven hos konsumenter utan även de emotionella. Med sinnesmarknadsföring kan 

företag gå steget längre och skapa en djupare relation till konsumenterna, genom människans 

fem sinnen finns möjligheten att kommunicera med kunderna och få en bredare förståelse för 

deras behov. Idag vet vi att de fem mänskliga sinnena kan vara avgörande för kundernas 

upplevelse av varumärket som i slutändan leder till ett positivt köpbeslut. (Hultén, Broweus, Van 

Dijk, 2011)  
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Sinnesmarknadsföring  

Sinnesmarknadsföring bygger på människans fem sinnen; synen, hörseln, doften, smaken och 

känseln, och handlar om hur företag drar nytta av dem för att förstärka sitt varumärke på 

marknaden samt för att skapa upplevelser, varumärkesimage och värden som knyter an till 

kundernas identitet, livsstil och personlighet (Hultén, 2011). Krishna (2012) definierar 

sinnesmarknadsföring som ”en marknadsföringsform som uppmuntrar och engagerar 

konsumentens sinnen och påverkar deras uppfattning, omdöme och beteende.” 

Sinnesmarknadsföringen är en långsiktig strategi där företag strävar efter att bygga upp en 

varaktig relation med konsumenterna, det är nämligen med sinnena människan helt och hållet 

bildar sig en uppfattning av olika ting, därmed även varumärken. (Hultén, 2011; Spence et al., 

2014) Konkurrensen inom olika branscher har lett till att aktörerna på marknaden bryter sig ifrån 

produktfokuset och riktar sig mer mot att skapa kundupplevelser, produkter och miljöer anpassas 

för att stimulera konsumenternas emotionella och rationella behov såväl som sinnena (Spence et 

al. 2014). De mentala föreställningarna som uppstår hos en kund med hjälp av sinnena kan 

användas till att skapa en varumärkes image för företagen. Därför kan en ökad kunskap om 

sinnena bidra till företagens framgång men även göra kundens varumärkesupplevelse mer 

personlig (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011; Hultén, 2011).  

Med sinnesmarknadsföring skapas en multisensorisk atmosfär runt en produkt eller ett 

varumärke (Raz et al., 2008). Det kan användas för att skapa undermedvetna ”triggers” som 

definierar konsumenternas uppfattning om produkten. Exempelvis kvalitet, elegans, 

innovativitet, modernitet etc. det vill säga dess personlighet. Den kan också användas för att 

påverka den upplevda kvaliteten av ett abstrakt attribut som färg, smak, lukt eller form. (Krishna, 

2012) Hultén (2011) kallar dess ”triggers” för sinnesuttryck och används för att differentiera och 

positionera företag och varumärken hos kunderna.  

Hur företagen bemöter kunderna når nya höjder med sinnesmarknadsföring än exempelvis 

med massmarknadsföring. Övergången sker från att värdera funktionella attribut och fördelar till 

att se produkten som en sinnesupplevelse. Dessa attribut ligger till grund för det författarna 

(Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011) kallar för multisensorisk varumärkesupplevelse, ett begrepp 

som avser hur företag behandlar individuellt värdeskapande hos kunder samt hur dessa påverkas. 

En multisensorisk varumärkesupplevelse sker när fler än ett sinne samarbetar tillsammans för att 
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uppnå en sinnesupplevelse. Yoon & Park (2012) hävdar dock att den perfekta sinnesupplevelsen 

uppnås genom att finna vilka sinnen som bäst samarbetar tillsammans för att det ska ha någon 

effekt på varumärket. Företag som förstår detta har en fördel eftersom de kan använda detta för 

att öka effektiviteten av reklam och även företagets vinst.  

Genom att trigga ett sinne, exempelvis doften av en parfym, aktiveras inte bara luktsinnet utan 

det leder till att även de övriga sinnena aktiveras genom att väcka minnen som förknippas med 

parfymens doft. Hirschman och Holbrooke (1982) kallar detta för interna multisensoriska bilder 

(multisensorisk varumärkesupplevelse) och dem delar upp det i två typer; historiskt bildspråk 

(historic imagery) innebär att väcka ett minne som exempelvis associeras med en viss parfym. 

Den andra typen kallas påhittat bildspråk (fantasy imagery) och innebär att konsumenten hittar 

på händelser i sitt liv som faktiskt aldrig skett och kopplar alla sina sinnen till det scenariot. 

 

1.2. Problemdiskussion  

Marknadsföringen har under historiens gång främst handlat om att etablera företag på marknaden 

och få dem att differentiera sig från konkurrenterna, skapa medvetenhet kring produkter eller 

varumärken för att uppnå kortsiktiga försäljningsmål samt att genererar en snabb och långvarig 

vinst. Företag bör istället lägga fokus på att lära känna sig själva och sina kunder, sin identitet, 

sin image och sina värderingar med långsiktiga mål som att bygga upp och etablera en tydlig och 

självsäker varumärkesimage hos kunderna. (Hultén, 2011) 

Många företag har hittills inte insett sinnenas betydelse för en uthållig marknadsföringsplan 

och vilka möjligheter det kan medföra för företagen. Marknadsföringen bör strategisk anpassas  

mot människans sinnen, istället för en kortsiktig och slumpmässig användning av sinnena utan 

att en ordentlig analys görs (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011). 

Enligt Holbrooke & Hirschman (1982) produkter har viktiga egenskaper som måste ses, 

höras, smakas, kännas och doftas för att de ska kunna uppskattas ordentligt, företagen behöver 

däremot veta hur dessa egenskaper ska hanteras för att en multisensorisk varumärkesupplevelse 

ska ske. I många konsumtionssituationer samarbetar flera sinnen samtidigt, exempelvis när man 

ser en film eller äter på restaurang, i sådana situationer skapar konsumenten ett starkare band till 

ett företag eller ett varumärke, vilket medför en större benägenhet att spendera mer pengar 
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(Goldkuhl & Styvén, 2007). Ett varumärke bör skapa en sinnesupplevelse som sträcker sig 

bortom det traditionella som i dag främst berör synen och ljudet. För att företag ska ha en 

framgångsrik framtid krävs det att man implementerar en strategi som fullständigt integrerar de 

fem sinnena (Lindstrom, 2005).  

Sinnesmarknadsföring skapar nya möjligheter för företag att lära känna sig själva, sina kunder 

och vidga sina möjligheter. Om den här marknadsföringsformen har visat sig ha sådana positiva 

effekter, hur kommer det sig att antalet företag som utövar sinnesmarknadsföring som strategi 

inte är betydligt större? 

För att på bästa möjliga sätt undersöka användningen av sinnesmarknadsföring, sökte jag efter 

en bransch där möjligheten finns att skapa sinnesupplevelser för samtliga fem sinnen. Två 

branscher påträffades, restaurangbranschen och dagligvarubranschen som har möjligheten att 

erbjuder upplevelser för samtliga sinnen. Fördjupningen inom fenomenet sinnesmarknadsföring 

påvisade att ingen tidigare forskning om ämnet fanns inom någon av dessa branscher. Jag utgick 

därför ifrån mina egna preferenser och vad jag skulle vilja fördjupa mig i, vilket är anledningen  

att jag bestämde mig för att undersöka användningen av sinnesmarknadsföring inom 

dagligvarubranschen. Till skillnad från restaurangbranschen har dagligvaruhandeln stora aktörer 

på marknaden som omsätter stora summor pengar. De har de finansiella medel som underlättar  

finansieringen av sinnesmarknadsföring.  

1.3. Syfte  

Uppsatsen syftar till att undersöka utvecklingen av sinnesmarknadsföring genom att ta reda på 

hur det används av företag inom dagligvarubranschen.  

1.4. Avgränsning  

Den här uppsatsen kommer belysa användningen av sinnesmarknadsföringen i Sverige med 

inriktning på ett fåtal aktörer inom dagligvaruhandeln. Dessa begränsas till lokala butiker i 

Stockholmsförorten Solna eftersom författaren bor där.  

Syftet är att ta reda på hur samtliga fem sinnen används, vilket är anledningen att jag valde att 

rikta min undersökning mot dagligvaruhandeln, där alla sinnen spelar en viktig roll för att skapa 

en upplevelse för butikernas besökare.   
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1.5. Frågeställningar  

För att på bästa sätt besvara syftet har ett antal frågeställningar tagits fram. Dessa är:

 Hur kan sinnesmarknadsföring gynna företag? 

 Hur ser dagligvaruhandelns användning av sinnesmarknadsföring ut? 
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2. Teori  
I detta kapitel tar författaren upp vilka teoretiska referensramar som kommer att ligga till grund 

för analysen av studiens resultat. De teorier som kommer att användas är 

”Sinnesmarknadsföring som modell” samt ”Sinnesupplevelsen”. Båda teorierna är framtagna 

av Hultén, Broneus & Van Dijk (2011) och Hultén (2011). Därefter beskrivs de fem sinnena kort 

för en djupare förståelse samt uttryck för varje sinne som företag bör ta till sig när de utformar 

sinnesstrategier.   

 

Platsen där produkten eller tjänsten distribueras har stor betydelse för det emotionella bandet 

mellan konsumenter och företag eller varumärken. Kravet för företagen är att skapa en 

upplevelse för konsumenterna. Det Holbrook och Hirschman (1982) menar med upplevelse är 

det värdet konsumenter får av själva köpupplevelsen och inte endast av den köpta produkten och 

det valda varumärket. Kort sammanfattat menar dem att alla produkter erbjuder tjänster, genom 

dess förmåga att skapa upplevelser som uppfyller konsumentbehov.  

Hultén (2011) och Krishna (2012) menar att vikten av de fem mänskliga sinnena för att skapa 

en multisensorisk varumärkesupplevelse stödjer konsumentens individuella upplevelser och 

konsumtionsprocess. Detta sker genom att kombinera de fem sinnena som genererar 

konsumentvärde, upplevelser och varumärkesimage för såväl företag som konsument. Den 

multisensoriska varumärkesupplevelsen bidrar till känslor, tankar och åsikter om varumärket 

eller företaget. (Spence et al., 2014; Raz et al., 2008) 

Sinnesmarknadsföring ger företag möjligheten att differentiera sig bland konkurrenterna och 

skapa en varumärkesimage genom multisensorisk varumärkesupplevelse och sensoriska 

strategier som utgörs av sensorer, sensationer och sinnesuttryck. De bygger i sin tur på kognitiv, 

emotionell eller värde baserade element i förhållande till de mänskliga sinnena som är 

betydelsefull för att få en djupare förståelse för konsumenternas tankar och behov. (Hultén, 2011; 

Lindstrom, 2005) 
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2.1. Sinnesmarknadsföring som modell 

”Sinnesmarknadsföring som modell” har tagits fram av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011), den 

(figur 2.1) förklarar varför och hur företag bör fokusera på de mänskliga sinnena. Hultén (2011) 

har identifierat tre förklarande nivåer inom sinnesmarknadsföring, det vill säga sinnesstrategier 

som ligger till grund för kundbemötandet och som uttrycks genom sensorer, sensationer och 

sinnesuttryck som tillsammans bidrar till en multisensorisk varumärkesupplevelse. Varje nivå i 

sig innehåller ett antal val för att ge företag möjligheten att erbjuda kunderna en speciell 

upplevelse. De tre nivåerna är både helt beroende och oberoende av varandra; de kan samspela 

med varandra men även identifieras separat. Varje nivå består av olika faktorer som fungerar som 

verktyg inom marknadsprocessen. Sinnesstrategierna syftar till att differentiera och framhäva en 

produkt, tjänst eller företagets identitet i relation till de mänskliga sinnena. Företag bör  anamma 

sinnesstrategier för att urskilja sig från konkurrenterna på marknaden, framförallt om pris och 

kvalitet på produkterna och tjänsterna är snarlika i företagen. Dessa strategier har ett mer 

emotionellt och psykologiskt tillvägagångssätt än funktionellt och rationellt i frågan om att 

klargöra ett varumärkes identitet och värderingar. (Hultén, 2011) 

Marknadsföringen behandlar produkter och varumärken allt oftare som en del av en 

sinnesupplevelse, det här tankesättet har ändrat betydelsen av begreppen sensorer, sensationer 

och sinnesuttryck som nu mer relateras till de mänskliga sinnena (Hultén, Broweus, Van Dijk, 

2011). Sinnesmarknadsföringens nya uppgift har blivit att med hjälp av ovanstående tre begrepp 

skapa sinnesupplevelser genom de fem sinnena, som gör det möjligt för företagen att 

differentiera sig och positionera ett varumärke. Det medför att kunderna främst blir medvetna om 

företaget eller varumärket och därefter bildar sig en åsikt. Detta är grunden för det som kallas för 

multisensorisk varumärkesupplevelse. (Hultén, 2011) Figur 2.2 visar en tydligare bild över de tre 

nivåerna i Sinnesmarknadsföringsmodellen och vad de innebär. Nedan följer en förklaring om 

nivåerna.  

Sensorer är ett medel för kommunikation vars syfte är att förmedla sensationer och 

sinnesuttryck som ska stärka multisensoriska varumärkesupplevelser för kunden. Sensorer avser 

kommunikativa medel som företag använder för att sända och ta emot signaler via exempelvis  

TV-skärmar, digitala skyltar, personalen, hemsidor, SMS eller webbkameror i butikerna. Företag 

bör använda sig utav sensorer eftersom det förstärker den multisensoriska 
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varumärkesupplevelsen. (Hultén, 2011; Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011) 

Sensationer är känslor som kopplar människans tankar med sinnena och ämnar att locka 

kundernas uppmärksamhet. Företag utmärker sig genom att sända signaler eller stimuli med 

hjälp av sinnesuttryck både medvetet och omedvetet. Sensationer syftar till att uttrycka företagets 

eller varumärkets identitet och värderingar för att underlätta skapandet av en multisensorisk 

varumärkesupplevelse. Kunden bildar sig en personlig upplevelse utifrån omgivningen. Om en 

sensation inte skapas utifrån minst ett sinne sker ingen sinnesupplevelse hos kunden, det krävs 

även att signalerna är tillräckligt starka. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011; Hultén, 2011) 

Sinnesuttryck avser hur företag utifrån sinnena använder sig av olika uttryck för att 

förtydliga och karaktärisera varumärkets identitet, känslor och värderingar i relation till de fem 

sinnena. Det leder i sin tur till skapandet av en image för varumärket som utgörs av den bild som 

kunder förknippar företaget med. Sinnesuttrycken bör bestå av företagens karaktäristiska drag 

som de ämnar förmedla till målgruppen i hopp om att företaget ska komma närmare kunderna 

och lämna ett bestående avtryck i deras sinnen. (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011; Hultén, 

2011).   

Figur 2.2 Sensorer, sensationer och sinnesuttryck.  

 

Källa: Hultén (2011) Figuren visar en tydligare bild över de tre nivåerna i Sinnesmarknadsförings 

modellen och vad de innebär.  
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Figur 2.1 Sinnesmarknadsföring som modell  

 

Källa: Hultén (2011) s.10, figur 1 Figuren visar på vilket sätt man uppnår multisensorisk 

varumärkesupplevelse genom att involvera alla fem sinnena i marknadsföringsstrategin.  

 

2.2. Sinnesupplevelsen 

Modellen (figur 2.2) har tagits fram för att visa hur pass mycket ett företag fokuserar på vartdera 

sinne. Mitten utgörs av sinnesupplevelsen, det alla företag bör sträva efter att uppnå enligt 

Hultén, Broweus & Van Dijk (2011). En sinnesupplevelse är resultatet av när samtliga sinnena 

reagerar på inslag inom marknadsföringen och baseras på kundernas uppfattning av företaget 

genom sinnena. Kundens tankar, känslor, upplevelser och andra faktorer skapar ett värde som 

förknippas med företaget. (Hultén, 2011) Sådan marknadsföring engagerar konsumenternas 

sinnen och påverkar deras uppfattning, omdöme samt beteende (Krishna, 2012). 

Sinnena har en livsavgörande uppgift för människan, de ger oss information om omgivningen 
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och tillvaron, de hjälper oss även att bilda oss uppfattningar om saker och miljön. Företag bör 

lära sig att utnyttja sinnena i marknadsföringen av sig själva och varumärken för att identifiera 

det som berör kunderna och sedan detaljerat kunna tillfredsställa deras behov. (Hultén, 2011) 

De sinnesupplevelser kunderna har av ett varumärke leder till den så kallade 

upplevelselogiken som bygger på kundernas personliga och subjektiva sinnesupplevelser. Det 

bidrar till att skapa beteendemässiga, emotionella, kognitiva, relationella och symboliska värden 

hos produkter. Dessa värden har kommit att bli väldigt betydelsefulla inom marknadsföringen 

eftersom många produkter idag ser nästan identiska ut, och har liknande funktioner. I sådana fall 

är det endast värdena som kan urskilja produkterna åt. Genom att företag förstår 

upplevelselogiken kan dem använda sig av sinnesupplevelsen för att bidra till varumärkets image 

med syfte att förföra de fem sinnena. (Krishna, 2012; Hultén, 2011, Spence et al., 2014) 

 

Figur 2.3 Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen 

 

Källa: Hultén, Broweus, Van Dijk (2011), s.30  

2.3. Människans fem sinnen 

Synen är det starkaste och mest kraftfullaste sinne. Tre fjärdedelar av kroppens sinnesceller finns 

i ögonen som hjälper oss att bilda ett intryck av omvärlden (vårdguiden, 2015). Företag lägger 

stor vikt på synintrycket, eftersom identiteten kommer främst i uttryck genom estetiska inslag i 
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marknadsföringen som ett medel för lätt igenkänning av varumärket eller produkten (Hultén, 

2011; Krishna, 2012).  

Människan tar dagligen in olika synintryck och det är oftast dessa uttryck man uppfattar först 

hos ett varumärke, i och med detta är det viktigt för företagen att skapa en stark visuell strategi 

för att väcka potentiella konsumenters intressen. (Hultén, 2011) Exempelvis, Coca Colas 

kännetecknas för den röda och vita färgen. Innan 1950- talet bar jultomten traditionellt gröna 

kläder. När Coca Cola började använda tomten i sina reklamfilmer var han för första gången 

klädd i rött och vitt vilket numer blivit ett vanligt karaktärsdrag för tomten. (Lindstrom, 2005) 

Synen är det mest kraftfullaste sinnet, det har lätt för att upptäcka likheter och skillnader samt 

förändringar i miljön. Synen agerar med sunt förnuft eftersom det är sällan emotionellt involverat 

i val av produkter och tjänster (Kumar, 2014; Hultén, 2011).  För att stärka varumärkets identitet 

krävs att sensationer skapas med olika sinnesuttryck som enligt Hultén (2011) är design, 

förpackning, stil, färg, ljus, tema, interiör, exteriör och grafik. Har man de perfekt anpassade 

uttrycken för varumärket når man en synupplevelse.  

Hörseln är det första sinnesorgan som utvecklas hos människan redan vid fosterstadiet. 

Hörseln förser oss med viktig information om omvärlden, den gör det möjligt för oss att 

kommunicera med varandra och är nödvändig för att vi ska lära oss tala. (vårdguiden, 2015) 

Hörseln är kraftfull och kan på egenhand vara avgörande huruvida konsumenten köper en 

produkt eller inte. Studier har påvisat att lugnare musik i en butik medför att kunden spenderar 

mer tid där vilket slutligen genererar mer köp från konsumenten. (Lindstrom, 2005) Har ett 

företag en framgångsrik, återkommande melodi eller musikgenre, ett så kallat signaturljud eller 

ljudmärke, som exempelvis Hemglassbilens välkända jingel, kan det stärka ett varumärkes 

identitet och image. Det är viktigt att ta hänsyn till helhetsperspektivet; musiken ska 

överensstämma med företagets värderingar (Hultén, Broweus, Van Dijk, 2011). 

Ljudstrategier används för att stärka ett varumärkes identitet och image, ljud är nära kopplat 

till känslor och har förmågan att väcka minnen hos åhöraren (Hultén, 2011). Forskarna Lowrey 

och Shrum (2007) bevisade att om varumärkets namn låter identiskt eller i alla fall någorlunda 

likt förväntningarna från kunderna, ändrades attityden mot företaget till en mer positiv attityd. 

Detta fenomen kallas för ljudsymbolik.  

Musik har visat sig ha den största inverkan på åhöraren i jämförelse med de andra 



 

18 

ljuduttrycken. Exempelvis kan musik i högre tempo väcka positivare känslor och medföra att 

man snabbare tar sig igenom butiken, vaggvisor kan ta oss tillbaka till barndomen. Musik bidrar 

med njutning, vilket kan leda till att vi skapar oss ett emotionellt band till ett varumärke. (Kumar, 

2014) Den har också visat sig påverka uppfattningen om tiden samt pengar som spenderas. Om 

besökarna uppskattar bakgrundsmusiken, ger det uppfattningen om att mindre tid har spenderats 

i butiken samt att de har förmågan att öka ett föremåls värde vilket genererar att även mer pengar 

spenderas. Ljud i butiken har stor inverkan på olika aspekter av konsumenternas beteende, allt 

från produktutvärdering, till hur reklam uppfattas samt atmosfären. (Krishna, 2012) 

För att stärka varumärkets identitet krävs att sensationer skapas med olika sinnesuttryck som 

enligt Hultén (2011) är jingel, röst, musik, atmosfär, tema, uppmärksamhet, ljudmärke och 

signaturljud. Genom att dessa uttryck anpassas väl till företagets värderingar kan en bra 

ljudupplevelse skapas.  

Känseln är impulser av beröring, tryck, värme, kyla, smärta som registreras över hela 

kroppen genom hud, muskler, senor, leder och inre organ som människan använder för att 

utforska föremål (vårdguiden, 2015). Känselsinnet har förmågan att berätta om något är vasst, 

mjukt eller hårt genom att se eller minnas föremålet utan att behöva känna på dem. Känseln 

handlar om kvaliteten på en produkt och hur den känns, den uttrycker sig tydligast genom 

material och ytskikt men även genom temperatur, vikt, form och fasthet. (Hultén, 2011) 

Känseln är en viktig faktor i beslutsfattarprocessen framför allt för särskilda produkter, 

exempelvis vill man gärna känna på handduken innan köpprocessen inleds. Det krävs att 

produkterna är fysisk tillgängliga så att det är möjlig att känna, vrida och vända på, en 

uppmuntran av det slaget kan leda till fler impulsköp enligt författarna. (Hultén, Broweus & Van 

Dijk, 2011) Känselsinnet har ett nära samband med information och känslor om en produkt 

genom fysisk och psykisk interaktion med kunderna, beröring av produkter skapar ett större 

intryck på konsumenten och risken att produkten glöms bort är signifikant mindre. (Krishna, 

2012)  

Känselupplevelser skapas genom olika känseluttryck som består av material, ytskikt, temperatur, 

vikt, form och fasthet (Hultén, 2011). Många inser inte vikten av varumärken som är mer 

tillgängliga och som möjliggör fysisk interaktion med konsumenterna, dessa varor har större 

chans att köpas av konsumenter än varor som köps via Internet (Krishna, 2012). 
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Lukten uppfattas av näsan, med hjälp av luktceller som reagerar på dofter. I näsan uppstår 

impulser av doften som skickar signaler till hjärnan (vårdguiden, 2015). Lukten är nära kopplad 

till känsloupplevelser, vilket gör att en specifik doft kan påverka vårat emotionella beteende, 

väcka olika minnen, bilder och associationer samt forma humör och beteenden (Hultén, 2011; 

Krishna, 2012) Rolls-Royce spenderar stora summor pengar för att skapa en speciell billukt som 

påminner om billukten från tidigt 60-tal. Bilarna tillverkades då i naturligt material som trä och 

läder vilket gav dem en distinkt lukt som många biltillverkare försökt imitera. (Lindstrom, 2005)  

Precis som med hörselsinnet är det viktigt att doften stämmer överens med produkten och 

varumärket för att det ska ha störst effekt på kunderna och generera ett köpbeslut. Dofter har stor 

påverkan på kundernas trivsel och bidrar till en god atmosfär, de förbättrar igenkänningen av ett 

varumärke (Hultén, Broweus & Van Dijk. 2011; Hultén, 2011). Exempelvis har doften av vanilj 

och klementin visat sig få kunder att omedvetet stanna kvar längre i en butik jämfört med andra 

dofter (Hultén, 2011; Krishna, 2012). 

Människor har förmågan att känna igen mer än 10.000 dofter vilket medför att speciella 

minnen och associationer väcks och är nära kopplat till njutning och känslor. Det har förmågan 

att, förutom väcka minnen, sprida positiv stämning och trivsel bland både besökare och 

personalen i en butik. Med dofter kan varumärket göras lätt igenkännligt, detta kallas för 

doftmärke och signaturdoft. (Goldkuhl & Styvén, 2007)  

Förutom att väcka minnen, har dofter förmågan att skapa en livsstilskänsla och framhäva 

varumärkets personlighet, tydliggöra varumärkets identitet, kunna associeras med varumärket 

precis som logotyper, färger, eller typsnitt. Sensorisk luktstrategi tillämpas för att doften ska 

utgöra en del av varumärkets identitet samt förbättra den. Det krävs därför att företag genom 

doftuttryck som produktlikhet, intensitet, kön, atmosfär, tema, uppmärksamhet, doftmärke och 

signaturdoft försöker skapa den perfekta doftupplevelsen för sina kunder. (Krishna, 2012; 

Hultén, 2011) 

Smaken uppfattas främst av tungan där det sitter smakceller som urskiljer de olika 

grundsmakerna; sött, surt, salt, beskt och umami; smaken av protein (vårdguiden, 2015). 

Användandet av smak i produkter är främst begränsat till det som skall ätas och drickas med 

få undantag som exempelvis tandkräm. Området vidgas dock allt mer, tandpetare och tandtråd 

finns numera att köpa i olika smaker. (Lindstrom, 2005)  



 

20 

Smaksinnet kan stärka varumärkets eller företagets identitet, i de branscher där maten inte är 

en central faktor kan smaken fungera som en krydda.  

Smak och lukt har ett nära samband med varandra, oftast är det som uppfattas som smak 

egentligen lukt. Smaken är det sinnet som är mest kopplat till det känslomässiga och interagerar 

oftast med de övriga sinnena. Som en sensorisk strategi rör smaken mer än bara smaksinnet och 

själva smaken, det bygger inte endast på intryck som uppfattas av tungan, utan de övriga sinnena är 

mer involverade än vad man tror. (Hultén, 2011) Kan vi exempelvis inte se eller lukta på det vi 

stoppar i munnen, blir det svårt att urskilja en smak från en annan (Krishna, 2012). Av den 

anledningen kan en smakstrategi relateras till den multisensoriska varumärkesupplevelsen. Varje 

tugga vi tar av en maträtt analyseras av alla fem sinnena, förutom smaken ser vi också på hur 

maten luktar; vilken temperatur och textur den har, hur den ser ut, färg, är maten tilltalande, samt 

hur det låter när vi äter den (Krishna, 2012).  

De uttryck som bidrar till smakupplevelsen är samspel, symbios, synergi, namn, presentation, 

miljö, kunskap, livsstil och njutning (Hultén, 2011). 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs metodvalet för den här undersökningen. Vidare presenteras 

genomförandet av datainsamlingen, etiska forskningsaspekter samt övriga faktorer som tagits 

ställning till under undersökningens gång. 

 

3.1. Undersökningsdesign 

Bryman & Bell (2005) beskriver fem olika undersökningsdesigner att basera en studie på: 

experimentell design, surveystudier, longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa 

studier. Experimentell design syftar till att forskaren genom experiment observerar en viss 

målgrupp. Surveystudier innebär att forskaren undersöker fenomen genom enkäter och 

strukturerade intervjuer. I longitudinella undersökningar studeras urvalet flera gånger för att se 

om svaren skiljer sig åt genom tiden. I fallstudier undersöks på ett speciellt område, exempelvis 

ett företag. Vid komparativa studier använder sig forskaren av samma metod för att undersöka 

två olika fall.  

I den här studien sker en kvalitativ fallstudie av fenomenet sinnesmarknadsföring. 

Anledningen till valet av den här typen av undersökningsdesign är att få en djupare förståelse för 

fenomenet som studeras genom att undersöka hur olika aktörer inom dagligvaruhandeln 

använder sig utav sinnesmarknadsföring. En annan form av undersökningsdesign hade inte gett 

lika detaljerad data och kunskap om fenomenet sinnesmarknadsföring.    

Nackdelen med att utföra en fallstudie är att generaliserbarheten är relativt låg. Däremot är 

inte syftet för den här undersökningen att generalisera resultaten för en hel population utan att 

erhålla en ökad insikt, kunskap och förståelse för fenomenet. 

 

3.2. Datainsamling 

Data som ligger till grund för uppsatsen består av både primär- och sekundärdata, dessa 

redovisas nedan. 

3.2.1. Primärdata  

Primärdata är data som forskaren själv samlat in genom enkäter, observationer och intervjuer. 
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Fördelen med primärdata är att den är anpassad för forskningsfrågan som undersöks. Nackdelen 

är att det lätt blir kostsamt, både i förhållande till tid och pengar. (Bryman & Bell, 2005) 

Intervjuer och observationer är de metoder som kommer att användas vid insamlandet av data 

i den här studien. Intervjuerna kommer att ske av lämpliga representanter för de olika butikerna 

inom dagligvaruhandeln. Observationerna kommer genomföras under minst två olika tillfällen i 

respektive butik. Anledningen till att flera observationer kommer utförs är för att öka 

undersökningens tillförlitlighet. Observationernas upptäckt kan variera beroende på vilken tid på 

dygnet dem utförs i butikerna. Olika faktorer har betydelse för utfallet, därför kommer flera 

observationer att utföras i respektive butik.  

 

3.2.1.1. Observationer  

I utförandet av observationer förlitar sig undersökaren inte på vad människor säger, tänker och 

gör som exempelvis i en intervju. Det bygger istället på de egna sinnenas observationer och 

upplevelser i verkliga situationer och miljöer. (Denscombe, 2009) 

Denscombe (2009) listar två typer av observationsforskning som används inom 

samhällsvetenskaperna: systematisk och deltagande observation. Systematisk observation 

grundar sig på interaktion i olika miljöer och ger kvantitativ data och statistisk analys. 

Deltagande observation bygger på att forskaren, som ibland kan vara dold, ska försöka sätta sig 

in i miljön som undersöks för att förstå kulturen och processen. Deltagande observationer 

genererar kvalitativ data.  

Dolda deltagande observationer i respektive butik kommer att utföras för att inhämta data. 

Anledningen till den här typen av observation används i den här undersökningen är att bibehålla 

den naturliga miljön i varje butik, undvika att arbetarna agerar annorlunda och minimera 

störningar (Denscombe, 2009).  

Resultatet kommer att jämföras med informanternas svar från intervjuerna. Observationerna 

kommer utföras under minst två olika tillfällen i respektive butik för att öka resultatets 

tillförlitlighet. Utifrån observationsmallen (bilaga 2) kommer jag att studera butikerna ur ett 

konsumentperspektiv för att se hur de använder sig utav människans fem sinnen.  

Som sagt kommer observationerna vara dolda, eftersom att jag i största möjliga mån vill 
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studera butikernas naturliga miljö, jag vill inte underrätta arbetarna och chefen att butiken har 

valts ut i en observationsstudie eftersom jag anser att detta skulle påverka studiens resultat.  

Eftersom att jag vill vara så diskret som möjlig kommer jag att föra anteckningar utifrån 

protokollet (bilaga 2) under observationernas gång. Andra former av dokumentation, exempelvis 

videokamera, hade väckt misstankar hos butiksarbetarna och det strider mot syftet med dolda 

deltagande observationer.  

Enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) och Hultén (2011) bör marknadsföringen betraktas 

utifrån de fem sinnena. Utifrån de sinnesuttryck som listades i kapitel 2.3 (Människans fem 

sinnen), har observationsmallen (bilaga 2) satts samman. Första observationen kommer att 

utföras på en vardag eftermiddagstid och den andra under en helg på eftermiddagstid.  

 

3.2.1.2. Intervjuer 

Intervjuer är en av de vanligaste formerna för insamlandet av data. Syftet är att föra en 

”konversation” med avsikt att generera material som kommer användas i forskningssyfte. 

Intervjuer som metod används främst för att utforska komplexa fenomen som människors åsikter, 

uppfattningar och känslor. (Denscombe, 2009) 

De finns ett antal olika typer av intervjuformer, de vanligast förekommande är strukturerade 

intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade 

intervjuer får varje informant identiska frågor. Den här typen av intervjuer liknar vid ett 

frågeformulär där informanten besvarar frågor med ett begränsat antal svarsalternativ och 

forskaren följer frågeformuläret strukturerat. Semi-strukturerade intervjuer liknas vid 

strukturerade intervjuer, informanten svarar på frågor från ett i förväg sammansatt frågeformulär. 

Skillnaden är däremot att forskaren inte behöver följa frågeformuläret till punkt och pricka, 

avvikelser kan förekomma i form av följdfrågor, ordningsföljd. Syftet är att informanten ska ge 

så utförliga svar som möjligt och använda sina egna ord. Vid ostrukturerade intervjuer ingriper 

forskaren så lite som möjligt och låter istället informanten föra talan, uttrycka sina tankar och 

idéer. På sådant sätt upptäcks svar på komplexa frågor lättare. Forskaren bör heller inte ha några 

förutfattade meningar om ämnet innan intervjuerna. (Denscombe, 2009) 

I den här undersökningen har jag valt att använda mig utav semi-strukturerade intervjuer. 
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Anledningen att jag valde den här metoden är att möjligheten finns att anpassa och ändra 

frågorna beroende på informanternas svar under intervjuernas gång, genom att jag låter 

informanterna föra konversationen får jag förhoppningsvis så öppna svar som möjligt. 

Intervjuerna utfördes via telefon med en representant från vardera butik. Anledningen till att 

telefonintervjuer utfördes var att informanterna inte hade möjlighet att ses för personliga 

intervjuer. Jag hade föredragit det sistnämnda men fick anpassa mig efter informanterna samt 

tidsaspekten. Dock finns det fördelar med telefonintervjuer, de är betydligt billigare och mindre 

tidskrävande. Möjligheten finns att ställa öppna frågor, men längden på intervjuerna måste ofta 

begränsas vilket kan ge mindre utförliga svar från informanten. (Trost, 2005)  

 

3.2.2. Sekundärdata  

Sekundärdata är data som tidigare insamlats av andra forskare, som kan vara till grund för den 

övergripande kunskapen om ämnet. Nackdelen med sekundärdata är dock att kvaliteten inte går 

att kontrollera eftersom syftet från den tidigare forskningen skiljer sig från syftet för den här 

undersökningen. (Bryman & Bell, 2005) 

Sekundärdata som legat till grund för uppsatsen har i första hand hämtats från olika bibliotek i 

Stockholmsområdet, bland annat Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Universitetsbibliotek 

samt Södertörns Högskolas bibliotek. Även diverse sökmotorer som databassystemet DiVA och 

Södertörns Högskolas bibliotekskatalog; Söder Scholar, har använts. Liknande uppsatser inom 

samma ämne har granskats efter relevanta källor, samt litteratur från tidigare företagsekonomiska 

kurser.  

 

3.3. Urval 

Att samla in data från hela populationen som ingår i undersökningskategorin är omöjligt. Därför 

är det vanligt att samla in data från en del av populationen, genom att göra ett så kallat urval. 

Upptäckterna i urvalet överensstämmer förhoppningsvis med resten av populationen. 

(Denscombe, 2009) Det finns olika sorters urval och två av dem är slumpmässigt, och 

bekvämlighetsurval.  
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Ett slumpmässigt urval innebär att urvalet av respondenter görs slumpmässigt. Det bygger på 

antagandet att forskaren med all sannolikhet får ett urval som utgör ett representativt tvärsnitt av 

hela populationen. Då krävs det att de valda respondenterna utgör ett tillräckligt antal. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet väljs utifrån det första som finns till hands. Det negativa 

med bekvämlighetsurval är att de inte går att generaliseras (Denscombe, 2009). Urvalet i den här 

undersökningen har valts utifrån ett bekvämlighetsurval.  

Jag har valt att rikta min forskning mot dagligvaruhandeln, närmare bestämt ett antal aktörer i 

Stockholmsförorten Solna. Anledningen till att jag valt denna bransch är för att jag anser att den 

har möjligheten att utöva sin marknadsföring genom alla fem sinnena, något väldigt få andra 

branscher har. Syftet är att ta reda på hur samtliga fem sinnen används inom de respektive 

butikers marknadsföring, och inte bara vissa av dem. Därför är dagligvaruhandeln ett naturlig val 

för den här undersökningen. 

Att utföra undersökningen i Solna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, eftersom att det är i 

Solna forskaren bor. Fem butiker har valts som grund för forskningen, dessa är Hemköp Solna 

Centrum, Willys Hemma Hagalund i Solna, ICA Maxi Solna, samt Lidl Solna. En representant 

från respektive butik har intervjuats, alla med en chefsbefattning. Anledningen att dessa butiker 

valts är närheten till forskarens bostad. 

Vid kvalitativa studier är det flera faktorer som spelar roll för hur stort urvalet ska vara. Tids- 

och kostnadsaspekter är en faktor och en annan är vad som egentligen ska undersökas enligt 

syftet, svaret på frågan skiljer sig åt beroende på hur faktorerna ser ut. Jan Trost (2005) hävdar 

dock att kvaliteten är viktigast, det är en fördel att begränsa sig till ett litet antal intervjuer, fyra 

eller fem, eftersom att ett fåtal väl utförda intervjuer är av större vikt än flera stycken mindre väl 

genomförda. Ett större antal intervjuer under ett relativt kort tidsspann kan göra materialet svårt 

att hantera som kan leda till att viktiga detaljer för undersökningen missas. Därför ska objektet 

för min undersökning bestå av fem olika dagligvarubutiker, där en representant från respektive 

butiker kommer att intervjuas. Förutom intervjuerna kommer varje butik även observeras av 

forskaren under två tillfällen, vilket rör sig om totalt tio observationer.  
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3.4. Genomförande  

3.4.1. Observationer  

Dolda deltagande observationer utfördes under två tillfällen i respektive butik; en gång under en 

vardags eftermiddag och en gång under en helg. En väl förberedd observationsmall fanns till 

grund för observationerna, med sinnesuttryck observanten skulle hålla utkik efter. I varje butik 

spenderades minst en halvtimme beroende på butikens storlek. Alla anmärkningar noterades på 

anteckningsblock som forskaren hade med sig.  

Observationerna inleddes med en snabb genomgång av butiken för att få en uppfattning om 

hur den är upplagd. Därefter gjordes en utförligare granskning av varje butik. Den utförliga 

granskningen upprepades en gång till för att försäkra mig om att inget hade missats samt för att 

öka observationernas tillförlitlighet. Observationerna avslutades med att något köptes för att inte 

väcka misstankar hos besökarna och personalen men även för att se hur sinnena stimulerades vid 

kassan.  

 

Schemat för observationerna listas nedan: 

City Gross: observationstillfälle 1 torsdag 8 maj 2015 kl. 14.00, observationstillfälle 2 lördag 10 

maj 2015 kl.14.00  

ICA Maxi: observationstillfälle 1 torsdag 8 maj kl.15.45, observationstillfälle 2 lördag 10 maj 

2015 kl. 15.30  

Lidl: observationstillfälle 1 torsdag 17.15, observationstillfälle 2 lördag 10 maj 2015 16.30 

Hemköp: observationstillfälle 1 onsdag 7 maj 2015 kl. 15.00, observationstillfälle 2 söndag 11 

maj 2015 kl. 15.00 

Willys Nära: Observationstillfälle 1 onsdag 7 maj 2015 kl. 16.00, observationstillfälle 2 söndag 

11 maj 2015 kl. 16.00 

 

3.4.2. Intervjuer  

Kvalitativa intervjuer genomfördes via telefon med samtliga fem informanter. De utfördes på 

vardagar förmiddagstid eftersom chansen att butikscheferna befann sig på plats var störst. 

Intervjun påbörjades med en kort presentation om författaren, vad syftet till intervjuerna är. 
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Därefter informerades informanterna kort om de etiska regler som finns.  

Intervjuerna var semi-strukturerade och frågorna lästes upp en i taget. Följdfrågor ställdes för 

att ett utförligt svar skulle ges samt att ett så brett område som möjligt skulle täckas av det 

berörda ämnet. Trots att det ursprungliga metodvalet var personliga intervjuer med respektive 

informant, blev svaren på frågorna någorlunda utförligt besvarade. Intervjuerna blev inte särskilt 

långa.   

 

3.5. Forskningsetik 

Forskaren ställs inför flera etiska frågor under en undersökning, framförallt vid insamlandet av 

data, analysen och publiceringen. En ömsesidig respekt mellan samtliga deltagare och forskaren 

förväntas såväl som för deltagarens rättigheter och integritet. Etiken existerar för att en 

samstämmighet och inga missuppfattningar mellan forskare och informant ska ske (Denscombe, 

2009). Det handlar om att skapa, stärka och stimulera en medvetenhet hos forskaren om hur man 

bör agera (Vetenskapsrådet, 2015).  

För att god forskningssed ska uppnås finns det inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning ett antal regler och riktlinjer som skall följas, ett så kallat individskyddskrav. Det 

grundläggande individskyddskravet delas in fyra allmänna huvudkrav. Dessa kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

kan sedan specificeras i ytterligare regler, råd och rekommendationer. (Vetenskapsrådets Codex, 

2015) 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om vilka 

deras uppgifter är i undersökningen och vad villkoren är, hur undersökningen ska gå till samt 

övrig information som kan tänkas påverka deltagandet. Undersökningen ska vara frivillig och 

deltagarna har rätten att avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådets Codex, 2015) 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke för undersökningen, i vissa fall 

även av vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. Medverkarna har rätten att själva 

bestämma hur länge och på vilka villkor deltagandet sker, om de avbryter undersökningen får 

negativa konsekvenser för deltagarna inte ske. (Vetenskapsrådets Codex, 2015) 

Konfidentialitetskravet innefattar att personuppgifter och övrig information om deltagarna ska 
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hållas privat i största möjliga mån på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Alla sådana 

uppgifter ska behandlas så att enskilda personer inte kan identifieras. För att förhindra att detta 

sker bör samtliga inblandade i undersökningen, såväl som forskaren som medverkande, attestera 

en förbindelse om tystnadsplikt. (Vetenskapsrådets Codex, 2015) 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter och data endast får användas för 

forskningsändamål. De får inte utnyttjas för ändamål utan ett vetenskapligt syfte och inte heller 

för beslut som kan påverka den medverkande på olika sätt, exempelvis vård, tvångsintagning, 

etc. (Vetenskapsrådet, 2015) 

Jag har i min forskning tagit hänsyn till de etiska regler som finns. Innan intervjuerna 

genomfördes gav informanterna först och främst sitt samtycke. Därefter informerades de om 

vilka etiska reglerna som finns, vem jag är, syftet med undersökningen, att det är frivillig att 

delta såväl som att vara anonym, att resultatet endast kommer användas i forskningssyfte för den 

här undersökningen och eventuellt för framtida forskning, samt att den slutliga uppsatsen 

kommer finnas tillgänglig som en offentlig handling på Södertörns Högskola och via sökmotorn 

Google efter mitt godkännande.  

Jag var noga med att poängtera att jag står under tystnadsplikt enligt lag och får under inga 

omständigheter inte sprida vidare information utan informanternas godkännande (Trost, 2005).  

Däremot vid utförandet av observationerna har respektive butikerna inte gett sitt samtycke.  

Jag kan däremot försäkra att observationerna utförts på ett etiskt korrekt sätt enligt 

Vetenskapsrådets Codex (2015), besökarna eller arbetarna i butikerna har inte varit objektet för 

den här undersökningen och de har därmed inte utsatts för dold observation.   

 

3.6. Överförbarhet och Tillförlitlighet 

Överförbarhet innebär hur lämplig den insamlade datan och metoderna för insamlandet är för 

forskningsfrågan som undersöks samt i vilken utsträckning det går att föra över resultaten eller 

teorin på andra förhållanden och miljöer. Det hänvisar till noggrannhet och precision i data samt 

hur den reflekterar sanningen. Man bör svara på frågan ”mäts begreppets lämpliga indikatorer 

och får vi exakta resultat?”. (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2005)  

Tillförlitlighet innebär hur exakt det vi mäter egentligen är. För att tillförlitligheten ska vara 
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hög krävs det att svaren överensstämmer om undersökningen skulle utföras flera gånger och 

oberoende av vem som utför. (Bryman & Bell, 2005)  

 

3.6.1. Skriftliga källor  

Enligt Denscombe (2009) får inte skriftliga källor accepteras som de är utan att de granskas 

kritiskt. Dess validitet får inte tas för givet utan måste snarare fastställas. Skriftliga källor 

utvärderas efter fyra kriterier; autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd.  

De skriftliga källor som låg till grund för samtliga kapitel i den här undersökningen består av 

vetenskapligt granskad litteratur som jag anser är trovärdig och relevant för den här studien.  

Jag utgick från källor som behandlade fenomenet sinnesmarknadsföring, för att på ett bättre 

vis få en bredare och mer övergripande kunskap om ämnet som berördes. Därefter valdes de 

källor som var mest relevanta för syftet på denna studie, för en djupare granskning. Noterbart är 

att en del av litteraturen som använts är gammal, vilket kan innebära att innehållet inte är lika 

relevanta i dag. Efter en djupgående läsning konstaterades det att den äldre litteraturen är 

relevant och stämmer överens med det som skrivits i den senare utgivna litteraturen.  

De teorier som används för analys av undersökningens empiri, anser jag vara relevanta för 

undersökningen. De har tagits fram av Hultén, Broweus & Van Dijk som ett resultat av deras 

forskning om sinnesmarknadsföring. Dock har dessa teorier inte använts av andra forskare 

förutom studenter vilket kan ifrågasätta deras tillförlitlighet.  

 

3.6.2. Intervjuer  

Samtliga intervjuer utfördes via telefon eftersom informanterna inte hade möjlighet att ses för 

personliga intervjuer. Jag hade föredragit det sistnämnda eftersom mer öppna frågor hade kunnat 

ställas och omfattande svar från respondenten hade erhållits. Fördelen med telefonintervjuer är 

att dem är mindre tidskrävande och betydligt billigare än personliga intervjuer.  

Nackdelen med telefonintervjuer väger däremot tyngre än fördelen. I det här fallet fick jag 

uppfattningen om att respondenterna var stressade under intervjuerna, svaren blev inte så 

uttömmande som jag hade hoppats på. Det kan dels bero på den faktorn att respondenterna hade 

annat på tankarna men även på frågorna, att de inte var tillräckligt öppna.  
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Med tanke på den tidsramen jag hade för att utföra intervjuerna anser jag att datan är relevant 

för den här undersökningen.  

3.6.3. Observationer 

Det är svårt att avgöra om informanterna talar sanning under intervjuerna, därför valde jag att 

utföra observationer under minst två olika tillfällen i respektive butik för att styrka och jämföra 

resultatet från observationerna med informanternas svar.   

Studien är avgränsad till dagligvarubutiker i Solna, det finns däremot inget som talar för att 

den skulle kunna överföras eller liknande resultat skulle uppnås i dagligvarubutiker i övriga 

Sverige samt inom andra branscher. Trots det skiljer sig resultatet åt en aning beroende på 

storleken på butiken och de resurser som tillägnas marknadsföringen i respektive butikskedja.  

Dock vill jag poängtera att undersökningen endast belyser de företag som studien utförts på och 

jag kan därför inte påstå att resultatet stämmer för samtliga företag inom dagligvarubranschen.  

Studiens syfte är, som nämnt tidigare, att undersöka utvecklingen av sinnesmarknadsföring 

genom att ta reda på hur det används av företag inom dagligvarubranschen. Avsikten är inte att 

finna en generaliserbar ”formel” som gäller för alla företag utan att undersöka hur användningen 

av sinnesmarknadsföringen ser ut i respektive butik samt beskriva det på bästa möjliga sätt.    

 

3.7. Ontologi 

Ontologi syftar till en uppfattning om vad verkligheten är, hur den ser ut, hur vi uppfattar den 

och hur den sedan beskrivs på ett sammanhängande vis. Objektivismen och konstruktionismen är 

två av de olika ontologiska uppfattningarna som finns. (Bryman & Bell, 2005) 

Objektivismen ser på världen ur individens perspektiv som fristående enheter, individuell 

frihet och rationellt fokus går före kollektivet. Även organisationer ses som enskilda objekt, 

deras roll är uppfostrande och lärande, och på det sättet påverkar de individerna, den enskilda 

individen kan i sin tur inte påverka organisationerna. Konskruktionismen ser på världen som en 

social konstruktion som skapas av mänsklig interaktion och kollektivt handlande, som ständigt 

bearbetas. Den fristående individen och kollektivet påverkar varandra lika mycket till skillnad 

från den objektivistiska uppfattningen. (Bryman & Bell, 2005) 
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Den ontologiska uppfattning som bäst stämmer överens med min syn på världen är 

konstruktionismen. Utan ett samspel mellan människor och organisationer kan inga kollektiv 

skapas, det krävs att det finns en efterfrågan från den fristående människan för att ett utbud ska 

uppstå. Jag anser också att människor och organisationer påverkar varandra lika mycket utan att 

den ena parten dominerar mer, så ser världen ut i ett demokratiskt samhälle i alla fall.  

Den här undersökningen utgår från en konstruktionistisk syn på verkligheten. För att en 

sinnesupplevelse ska uppnås krävs som sagt att samtliga sinnen stimuleras och samspelar med 

varandra men även med butikernas utformning av sinnesstrategier. Till skillnad mot 

objektivismen, lever sinnena och strategierna i symbios med varandra och de är aldrig 

konsekventa utan en ständig bearbetning sker. 

 

3.8. Epistemologi  

Epistemologi, eller kunskapsteori, innebär läran om vad kunskap är och hur man uppnår det 

(Bryman och Bell, 2005). De två mest vanligaste epistemologiska riktningarna är rationalismen 

och empirismen. Enligt rationalismen kan kunskap bäst nås genom rent förnuft och medfödd 

förmåga, medan empirismen hävdar att kunskap bäst nås genom erfarenheter (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). 

Alla riktningar inom epistemologin grundar sig i Aristoteles teorier om hur kunskap uppnås. 

Aristoteles (2012) identifierar tre typer av kunskap; praktisk kunskap, teoretisk kunskap och 

praktisk klokhet. Det sistnämnda är praktisk och beskrivs som en sammansättning av teoretisk 

och praktisk kunskap där det krävs att man utgår ifrån sina egna uppfattningar och åsikter. 

I den här uppsatsen framgår en praktisk klokhet. Som i majoriteten av all forskning använde 

jag mig utav teoretisk kunskap. Jag hade ingen tidigare kännedom om sinnesmarknadsföring  

förutom det namnet kunde säga mig. I form av tidigare forskning och litteratur inom ämnet och 

teorier kunde jag bilda mig en djupare uppfattning och kunskap.  

Den praktiska kunskapen erhölls genom observationer och intervjuer för att besvara 

uppsatsens syfte. Observationerna stod framförallt för den praktiska kunskapen eftersom jag 

själv var delaktig i insamlandet av datan. I uppsatsen framgår en mer empiristisk syn för hur man 

bäst uppnår kunskap om sinnesmarknadsföring. Genom tidigare forskning och litteratur skapades 
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en bredare kunskap om ämnet. För att besvara syftet användes intervjuer och observationer för 

att samla erfarenhet och data som krävdes.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det resultat som samlades in genom intervjuer och dolda deltagande 

observationer. Det inleds med en kort presentation om varje butik och följs därefter av en 

sammanställning av resultatet utifrån sinnena. 

 

4.1. Introduktion 

ICA Maxi Stormarknaden 

ICA Maxi är en del av ICA Gruppen. Med 36 % marknadsandelar är ICA Gruppen den ledande 

aktören inom dagligvaruhandeln i Sverige. De har totalt 1300 butiker och 79 av dessa tillhör ICA 

Maxi. Det som skiljer ICA Maxi från konkurrenterna är att de har alla dagliga nödvändigheter 

samlade på en plats, ett brett sortimentet av inte endast dagligvaror utan även specialvaror som 

husgeråd, media och trädgårdsartiklar. (ICA, 2015) 

Lidl  

Lidl är ursprungligen en tysk dagligvaruhandel, numer finns dem i över 25 länder. Sedan 2003 

finns dem etablerade även i Sverige med mer än 160 butiker runt om i landet. Det som skiljer 

Lidl från konkurrenterna på marknaden är deras ”pressade priser” och mat av hög kvalitet till 

lägsta möjliga pris. Deras affärsidé bygger på att spara på onödiga kostnader genom att vara 

kostnadseffektiva, exempelvis har Lidl valt bort dyr inredning i sina butiker och på sådant sätt 

kan dem erbjuda kunderna lägre priser för varorna. (Lidl 2025) 

Hemköp 

Hemköp är en dagligvaruhandelskedja inom Axfood-koncernen som består av cirka 180 butiker 

runt om i landet. De erbjuder ett stort utbud av bra basvaror för alla dagens måltider. Det som 

skiljer Hemköp från konkurrenterna på marknaden är det så kallade säsongskonceptet, nämligen 

att varor och inredningen är anpassade efter respektive säsong. (Hemköp, 2015) 

Willys Hemma 

Willys är Sveriges ledande lågpris dagligvaruhandel i Sverige med 190 butiker. De ägs i dag, 

precis som Hemköp, av Axfood och har funnit på marknaden i mer än 40 år. Det som skiljer 

Willys från konkurrenterna på marknaden är att de erbjuder Sveriges billigaste matkasse till sina 
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kunder. (Willys, 2015)  

City Gross  

City Gross startades 1993 och är en av Sveriges största stormarknader. Den ägs i dag av koncern 

gruppen Bergendahls som är en av landets femte största detaljhandelsgrupp med en omsättning 

på drygt 10 miljarder kronor (Bergendahls, 2015). Det som skiljer City Gross från 

konkurrenterna på marknaden är den stora satsningen på svenskt färskstyckat kött i butik, 

manuella fisk och skaldjurs avdelningar, butiksbakat bröd i stenugn och Sveriges största utbud av 

livsmedel. City Gross har i dag 38 butiker runtom i Sverige. (City Gross, 2015) 

 

4.2. Intervjuer  

Samtliga butikschefer var inte bekanta med begreppet sinnesmarknadsföring, de förstod att det 

rörde sig om människans fem sinnen och att använda sig utav dem i marknadsföringen. De större 

butikerna till ytan, ICA Maxi och City Gross, hade en bredare kunskap om ämnet och de ansåg 

sig använda sinnesmarknadsföring, det kallades dock inte så utan endast termen marknadsföring 

användes. De tre mindre butikerna, Lidl, Hemköp och Willys ansåg sig inte använda 

sinnesmarknadsföring eftersom dem inte riktigt visste vad det innebär, trots att specifika 

marknadsföringsstrategier för en del sinnen fanns.  

De sinnen samtliga butiker riktar sin marknadsföring mot är synen. Ingen av informanterna 

kunde svara på hur det kommer sig, det verkade var en självklarhet och dessutom var det det 

lättaste sinnet att stimulera. I frågan om vilket sinne som minst används och stimuleras, svarade 

samtliga informanter känseln. Vid följdfrågan hur det kommer sig, svarade majoriteten att det 

sinnet är svårt att försöka påverka medvetet.   

De förväntningar butikscheferna har på sinnesmarknadsföring är självklart att öka 

försäljningen och attrahera fler besökare. City Gross och ICA Maxi tänkte ett steg längre, 

nämligen att skapa en trevlig upplevelse för kunderna och erbjuda ”det lilla extra” vid varje 

besök.  

Samtliga butiker ansåg att trevliga och rena lokaler, stort utbud av varor är viktiga attribut hos 

en butik som kunder förväntar sig. Eftersom Hemköp, Willys och Lidl är betydlig mindre till 
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ytan i jämförelse med City Gross och ICA Maxi är prioriteringarna olika. De mindre butikerna 

har varken plats och resurser för ett större utbud av varor och likaså att införa strategier för en 

sinnesmarknadsföring. 

Syn 

Samtliga butiker får tydliga direktiv från marknadsavdelningen i respektive kedja. I ICA Maxi 

finns det tillvägagångssätt för hur skyltningen och hyllorna ska se ut. Varje butiksägare inom 

ICA koncernen har dock valfriheten att göra som de själva vill och kan därför välja att bortse 

från direktiven de får.  

Varje butik har egna kännetecken exempelvis färgerna, ICA har de röda och vita, Lidl har rött, 

blått och gult, Hemköp har svart, rött och vitt precis som Willys, Citry Gross har gult och blått. 

Utifrån dessa färger anpassas inredningen och temat i varje butik. 

City Gross, exempelvis, vars signaturfärger är gult och blått (svenska färger) representerar det 

svenska, varor från Sverige utmärks mer än andra. City Gross är även den enda butiken som har 

tv-skärmar där det visas demonstrationer av vissa varor samt kampanjer.  

Lidl är den enda butik som inte spenderar mest tid och resurser på det visuella uttrycken. De 

har exempelvis ingen dyr inredning, många av varorna står på stora pallar i butikerna. På det 

sättet väljer dem att lägga sina resurser på andra ändamål, som kvaliteten på utbudet och de 

billiga priserna. För att stimulera synen hos kunder betonar samtliga butikschefer vikten av att 

hålla butiken och hyllorna rena och prydliga, det är det första kunden märker när man stiger in 

och kan vara avgörande för vilken uppfattning som bildas om butiken.  

Hörsel 

ICA Maxi var den enda butik som använde sig utav musik i sina butiker, den är subtil och lugn, 

och hörs endast om man koncentrerar sig riktigt noga. Den finns i bakgrunden för att bidra med 

harmoni och lugnt i den stressiga vardagen, butikschefen menar att det ska vara kul att handla 

mat och inte ett obligatoriskt vardagssyssla. De övriga butikerna anser att musiken inte skulle 

bidra med mycket på en plats där ljudnivån redan är relativt hög. City Gross brukar däremot gå 

ut med kundmeddelanden och små reklaminslag i högtalarna.  
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Känsel 

Som nämnt tidigare är känseln det sinnet som butikerna minst försöker stimulera hos kunden. De 

ansåg att det var ett relativt svårt sinne att aktivera medvetet eftersom det kan vara svårt att 

känna på livsmedel utan att kompromissa hygienrisken. Däremot är frukt och grönt tillgängligt i 

samtliga butiker utan några skymmande förpackningar där möjligheten finns att känna och 

klämma. En del livsmedel har mjuka förpackningar där man kan känna på varans konsistens, 

vikt, temperatur etc. Willys butikschef betonar dock att frågor om förpackning och liknande är 

producenternas ansvar och inte distributörerna.  

Doft  

ICA Maxi, Hemköp och City Gross har manuella kött-, fisk- och skaldjur, ost- samt 

charkuteridiskar vilket möjliggör för besökarna att känna doften av varorna. Butikscheferna 

menar också att sådana manuella diskar genererar ökad försäljning eftersom det ger intrycket om 

att varorna är färska och ekologiska. De större butikerna har självklart diskarna i större skala än 

vad Hemköp har. Samtliga butikschefer betonade att det var svenska varor i diskarna. Lidl, ICA 

Maxi och City Gross har egna bagerier där doften av nybakat bröd och bakelser sprider sig 

genom hela butiken. Den doften har haft stor inverkan på försäljningen enligt informanterna och 

den är svår att motstå när man passerar förbi.  

Smak 

ICA Maxi och City Gross erbjuder smakprover av både dryck och mat till besökarna. Oftast 

brukar det bestå av nykomna varor till sortimentet. De ovannämnda butikerna samt Hemköp har 

som tidigare nämnts diverse diskar med bland annat ostar som besökarna har möjlighet att smaka 

på. Lidl och Willys erbjuder däremot inte sina kunder smakprover. Enligt Willys är anledningen 

att de endast är en lokal butik där besökarna inte storhandlar och dem anser sig inte ha behovet 

av att erbjuda smakprover. 
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4.3. Observationer 

Syn 

City Gross och ICA Maxi har betydligt större butiksyta än de övriga butikerna vilket innebär att 

de har möjligheten att ha ett större utbud av varor och dessutom rymligare ytor mellan hyllorna. 

De mindre butikerna kändes väldigt trånga och inte lika rymliga som de två ovannämnda. 

Hyllorna stod nära varandra och gångarna var trånga, antar att det är på grund av att butikerna  

vill få plats med ett så stort utbud som möjligt.  

Ljuset är klart och vitt i samtliga butiker förutom Lidl där det var gult och relativt dovt. Här 

kändes det även mer rustikt än i de övriga butikerna som gav en känsla av modernt och sterilt 

vilket kan bero på ljuset. Lidl var heller inte lika rent och varorna var placerade utan ordning på 

pallar. Det var väldigt uppenbart att Lidls affärsidé är att spara på, det som enligt dem kallas för 

”onödiga kostnader”, butiken såg billig ut och få resurser har tillägnats inredningen som ser 

väldigt sliten ut.  

 Det samtliga butiker hade gemensamt var att de hade frukt och grönt vid ingången, det första 

besökaren ser när den stiger in är klara färger och färsk frukt. I de större butikerna var de 

ekologiska och svenska varorna som exempelvis svenskt kött och fisk mer exponerat än övriga.  

Som tidigare nämnts dominerar butikernas respektive färger genom hela butiken, inredningen 

och skyltningen grundades utifrån dessa färger. Den skyltning som finns avslöjar priser och 

kampanjvaror, de hänger oftast ovanför varorna som annonseras. I City Gross finns det tv-

skärmar där det visas reklamfilmer och demonstrationer för varor.  

Personalen är klädda i traditionella arbetskläder med butikernas respektive logga och färger. 

De är rena och inte ömtåliga, byxorna är svarta i samtliga butiker och ser ut som vanliga 

arbetsbyxor med många fickor. Överdelen skiljer sig åt i butikerna. I Hemköp och City Gross 

hade arbetarna skjortor. I övriga butikerna hade personalen pikétröjor eller tjocka fleecetröjor. 

Personal som arbetar i kött-, fisk- och skaldjursdiskarna samt charkuterierna, bar kockliknande 

överdel och mössa.  

Hörsel 

Det spelas endast musik i ICA Maxi, den är väldigt subtil och jag kunde endast höra den under 

andra observationstillfället under helgen eftersom ljudnivån inte var lika hög. Musiken är lugn, 
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som sagt så hörs den knappt endast om man lyssnar noga.  

I City Gross hörs det ibland reklamutrop i högtalarna, en kvinnoröst berättar om nyheterna i 

sortimentet. I de mindre butikerna där miljön är mer intimare, skämtas det både personalen 

emellan och med besökarna. Det stämde överens med mina förväntningar, det är viktigt för 

besökaren att se att personalen trivs med sitt arbete. Dessutom passar det den lokala butik 

imagen, ”alla känner alla”, och det märks.  

Smak 

Under de tillfällen observationerna genomfördes i butikerna erbjöds inget smakprov i någon av 

dem. Dock har det funnits smakprov under andra tillfällen jag varit i ICA Maxi, City Gross och 

Hemköp.  

I ost- och charkuteridiskarna i City Gross och ICA Maxi fanns det dock små smakbitar av 

ostar, skinkor och dylikt, som ska underlätta försäljningen av dessa varor och hjälpa kunden att 

bestämma sig. I City Gross fruktavdelning finns det en skål med bananer för trötta barn att äta på 

medan föräldrarna handlar.  

Doft 

De dofter som spred sig över butikerna skiljde sig åt beroende på del, färskt livsmedel som kött 

och fisk, frukt och grönt luktade betydligt mer än avdelningar där livsmedlen hade förslutna 

förpackningar. Lidl, City Gross och ICA Maxi som har egna bagerier, dock kändes doften av 

nybakat bröd endast i dem två sistnämnda. 

I Lidl var det främst en relativt instängd doft som dominerade, vid kassorna fanns det 

nyplockade blommor som doftade. Djupare in i butikerna nådde man kött-, fisk- & 

skaldjursavdelningarna samt charkuterierna. Doften här blev väldigt intensiv eftersom alla diskar 

låg i närheten av varandra.  

Känseln 

City Gross spred en känsla av ekologiskt och svenskt. Det visades tydligt genom skyltningar och 

färger som användes i butiken, att dem tog stor stolthet i att större delen av utbudet är både 

svenskproducerat och ekologiskt.  

De två stora butikerna, City Gross och ICA Maxi är betydligt luftigare och rymligare än dem 
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övriga. Hemköp och Willys kändes väldigt intima, precis som de typiska närbutikerna ska vara. 

Besökarna och personalen känner varandra och skillnaden på atomsfären och stämningen mellan 

de små och stora butikerna är markant. Lidl kändes billigare, mycket på grund av inredningen 

men även atmosfären spelade en stor roll, de vill förmedla en känsla där de estetiska intrycken 

inte är viktiga. Temperaturerna i butikerna skilde sig åt beroende på avdelning, kyl- och 

frysdiskar var naturligtvis betydligt kallare än övriga delar i butikerna. Överlag var temperaturen 

behaglig, varken för kall eller för varm. Produkterna går att känna, lyfta, vrida och vända på, de 

är tillgängliga och lätta att nå. Dock har de flesta produkter någon sorts förpackning av 

hygieniska skäl.  
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5. Analys  
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin analyseras och kopplas mot de teorier som 

valts.      

5.1. Syn 

Att synen var det sinne som företag främst riktar sin marknadsföring mot skiljde sig inte från 

resultatet i den här undersökningen. Samtliga butiker bekräftade både Hultén (2011) och 

Lindstroms (2005) teori att synen är människans viktigaste sinne och därför riktas 

marknadsföringen främst mot det visuella. Kumar (2014) hävdar även att synen även är vårat 

mest förföriska sinne som dominerar över dem resterande. Utifrån mina observationer kan jag 

konstatera att det fanns betydligt mer stimuli för synen än de övriga sinnena.  

 Synupplevelsen bygger som sagt på flera olika uttryck som uppfattas med hjälp av ögonen. 

Färger är ett viktigt sådant, Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) menar att färger skapar känslor 

hos betraktaren som i sin tur kan väcka minnen, tankar och upplevelser. En likhet mellan 

butikerna var de signaturfärger som användes som kännetecken för respektive butik, utifrån 

dessa färger anpassas inredningen, skyltningen, temat, även personalens arbetskläder. Endast i 

City Gross användes färgerna för att skapa en synupplevelse, de har framgångsrikt lyckats 

förmedla en känsla utifrån färgerna gult och blått som enligt dem representerar Sverige och de 

många svenska varor som City Gross kan erbjuda sina kunder. De svenska färgerna gult och blått 

förmedlar en känsla av svenska närodlade och ekologiska varor, svensktstyckat kött och färskt 

fångad fisk. Färger är enligt Sliburyte & Skeryte (2014) ett bra verktyg för att sprida positiv 

attityd om ett varumärke som skapar lojalitet mellan kunder och företag. 

 Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) hävdar att färgen röd kräver mest uppmärksamhet, den 

attraherar synsinnet snabbast framför alla andra färger. ICA Maxi är ett av dem butikerna där den 

röda färgen är dominerande allt från inredningen till logotypen och personalens kläder. ICA 

Gruppen är Sveriges mest framgångsrika och marknadsledande dagligvarukedja, eftersom den 

röda färgen drar så stor uppmärksamhet till sig är sambandet mellan ICA Gruppens framgång 

och färgen rött svår att undvika. Två av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln är ICA 

Gruppen och AxFood som äger både Willys och Hemköp, samtliga tre butikskedjor har röd färg 

som sitt kännetecken.  
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I samtliga butiker är frukt & grönt avdelningarna placerade vid ingången, det första besökarna 

ser är olika färger och färska frukter vilket skapar en uppfattning för hur resten av butiken 

kommer att se ut. Färger har förmågan att påverkar besökarens upplevelse om butiken och lockar 

fram känslor (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2005) dessutom kan färger underlätta för företag att 

differentiera sig på en relativ homogen marknad (Sliburyte & Skeryte, 2014). 

Lidl är den butikskedja som främst förknippas med billiga, utländska varor. Som en del av sin 

marknadsstrategi uttrycker dem sig som en av de billigaste aktörerna på marknaden genom att 

spendera minimalt med resurser på inredningen i butikerna och istället fokusera mer på ett bra 

utbud av mat. Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) kallar det för interiör branding, och menar 

om man skapar en inredning som återspeglar produkterna, medför det att synupplevelsen 

förstärks och det bidrar till att skapa en varumärkesidentitet för företaget.  

I Lidls fall visualiserar valet av sinnesuttryck mycket riktigt en billigare variant till de 

betydligt dyrare aktörerna på dagligvarumarknaden, dock har det även lett till att Lidls varor 

tycks vara av sämre kvalitet enligt konsumenterna. Därav lanseringen av nya restaurangen Dill 

där syftet var att bevisa att ”bra mat inte behöver kosta mer” (dill.lidl, 2015). All mat tillagades 

av Lidls egna råvaror och på så sätt ville de motbevisa upplevelsen om att Lidl stod för billig mat 

med dålig kvalitet. Den blåa färgen, som är Lidls signaturfärg, förmedlar bättre kvalitet enligt 

Hultén, Broweus & Van Dijk, (2011), en medveten strategi med stöd från Sliburyte & Skeryte 

(2014) som menar att färger har förmågan att skapa unika varumärken som differentierar sig från 

konkurrenterna. Eftersom Lidl ämnar förmedla att även billiga livsmedel kan vara av god 

kvalitet, har dem valt att subtilt använda sig av färgen blå som representerar god kvalitet som sin 

signaturfärg.   

 

5.2. Hörsel 

I ICA Maxi kunde lugn och diskret musik höras, vid vissa tillfällen misstogs det för vanligt 

bakgrundsljud. Anledningen till valet av musik var att det skulle inge ett lugn hos besökaren, 

butikschefen menade att det ska vara kul att handla mat och inte åsamka stress. Det påståendet 

stärker Hulténs (2011) argument att musik kan inspirera och lugnare tempo skapar harmoni hos 

besökaren som medför att den känslomässiga responsen ökar och väntetiden i exempelvis 
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kassakön verkar mindre. Att de övriga butikerna ansåg att musiken inte skulle bidra med något 

eftersom ljudnivån redan är relativ hög, motsäger samma teori att rätt sorts musik lockar fram 

känslor och minnen hos besökaren som i sin tur leder till att mer tid och pengar i butiken 

spenderas. Ljud har förmågan att skapa sinnesupplevelser som stärker varumärkets identitet och 

image. (Hultén, 2011; Krishna, 2012) Att de resterande butikerna väljer att bortse från musiken 

medför att de förlorar en viktig aspekt för att en ljudupplevelse ska ske, musiken har förmågan 

att forma beteenden där möjligheten finns att generera en ökad försäljning (Spence et al., 2014). 

För att en röst ska stärka varumärkets identitet krävs det att man använder det kontinuerligt 

och konsekvent (Krishna, 2012) City Gross kundmeddelanden och reklaminslag berättas av en 

kvinna vars röst har relativt hög tonhöjd och hon pratar lugnt i normal takt. Krishna (2012) 

menar att röster i lägre tonhöjd uppskattas mer än högfrekventa röster, talar man dessutom 

snabbare ger det en känsla av högre kompetens. Detta kan vara en anledning att rösten var svår 

att lägga märke till under observationerna, om det inte var så att jag koncentrerade mig på att 

uppfatta rösten hade den nog inte märkts av.  

 

5.3. Känsel 

Känsel är det sinnet de flesta butiker uppfattade som det svåraste att stimulera, och därför 

riktades det minst uppmärksamhet mot känseln. Utifrån observationerna som utfördes kunde 

detta bekräftas, stimulationen av känselsinnet var en aning begränsat. Enligt butikscheferna 

medför det en del risker att klämma och känna på livsmedel av hygieniska skäl. Det de inte 

förstod var att det är just detta stimulationen av känselsinnet innebär, att ha möjligheten att vrida 

och vända, klämma och känna på varorna för att fastställa dess utseende.  

Enligt Hultén (2011)  medför beröringen av produkter att dem lättare minns. I butikerna är det 

möjligt att känna på frukter och grönsaker och utifrån fasthet, form och storlek välja ut det som 

passar kunden bäst. Exempelvis bör man undvika att använda sig utav plast material på 

förpackningar eftersom att produkten blir mer inbjudande. Varor som är mer tillgängliga, där 

fysisk beröring är möjlig har större chans att säljas än varor i förslutna förpackningar (Krishna, 

2012). Utifrån informanternas svar och observationerna som utfördes i butiken kan jag dra 

slutsatsen att känselsinnet stimulerades omedvetet, det vill säga att de respektive butikerna inte 
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hade en specifik strategi för att skapa en känselupplevelse. Däremot finns möjligheten att erbjuda 

testers för en del produkter, Hultén (2011) menar att det är det enklaste och bästa sättet att 

stimulera känseln på samtidigt som besökarna har möjlighet att prova produkter och välja sin 

favorit för att det därefter ska generera ett positivt köpbeslut.  

 

5.4. Doft  

Arbetar man med livsmedel sprids det naturligtvis olika dofter genom butikerna. Hultén, 

Broweus & Van Dijk (2011) betonar vikten av dofter som förhöjer, inte bara lukten, utan de 

resterande fyra sinnena. Dofter påverkar det undermedvetna och har på det sättet förmågan att 

väcka minnen som är starkt kopplade till en viss doft. På så sätt skapas doftupplevelser som tar 

en till platser som hade glömts bort (Krishna, 2012).  

ICA Maxi, Hemköp, City Gross och Lidl har förstått vilken inverkan dofter har på besökarna, 

att det förhöjer upplevelsen för alla fem sinnen som medför att vistelsen i butikerna förlängs och 

mer pengar spenderas (Hultén, 2011). ICA Maxi, Hemköp och City Gross, har manuella fisk- & 

skaldjur, ost- samt charkuteridiskar som stimulerar dofterna, det ger intrycket av att varorna är 

ekologiska, färska och av bra kvalitet. Det har även genererat ökad försäljning vilket stödjer 

Hulténs (2012) teori som nämndes tidigare. Kombinationen av att känna doften av osten 

samtidigt som möjligheten finns att smaka, förhöjer upplevelsen och skapar en multisensorisk 

varumärkesupplevelse, sådana upplevelser har möjligheten att påverka kundernas val av 

produkter (Spence et al., 2014).  

Lidl, ICA Maxi och City Gross har egna bagerier i butikerna där det dagligen bakas nybakat 

bröd och andra bakverk. Bagerierna är strategisk placerade långt in i butikerna eller mot 

utgången då besökarna antagligen är trötta och hungriga. Doften av nybakat bröd förhöjer 

känslan av hunger vilket genererar en ökad försäljning, dock inte bara av bröd och bakverk utan 

även andra varor (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011; Spece et al., 2014). Att bakprocessen 

dessutom sker i butiken förhöjer upplevelsen ytterligare med tanke på att färskt bröd alltid finns 

tillgängligt.   

Hultén (2011) anser, precis som Krishna (2012), att doften som ett sinne har ett nära samband 

med känslor och minnen, de bidrar genom att sprida en positiv stämning och trivsel bland både 
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besökare och personalen. Använder man sensoriska doftstrategier på rätt sätt kan det komma att 

förhöja varumärkets identitet genom att doften blir en del av varumärket. Det gör man bäst 

genom olika doftuttryck som skapar en inverka på kundernas känslomässiga tillstånd och humör 

samt att redan en positiv erfarenhet till doften finns (Hultén, 2011). De naturliga dofterna från 

butikerna som frukt och grönt menar Hultén kan användas som sensorer för doftupplevelsen och 

samtidigt påverka de övriga sinnena.   

 

5.5. Smak 

ICA Maxi, Hemköp och City Gross erbjöd sina besökare möjligheten att smaka varor från deras 

utbud. Det rör sig, som tidigare nämnts, om smakprover vid ost- & charkuteri diskarna och även 

av nykomna varor till sortimentet som oftast anpassas efter säsongen.  

Både Krishna (2012) och Hultén (2011) menar att det är bra sätt att skapa en upplevelse på 

samtidigt som man involverar alla sinnen, för smaksinnet utgörs av mer än bara att smaka med 

munnen, smaken förhöjs med de övriga sinnena i ett samspel. Att erbjuda smakprover i butikerna 

är en bra metod för att få maten eller drickan att verka som en del av inredningen,och en naturlig 

del av butiken. Det uppmuntrar kunderna att prova nya saker och finna glädjen i det. (Hultén, 

2011) 

Personalen som arbetar bakom de manuella diskarna bar något som liknade kockkläder, 

förkläde och mössa i butikernas respektive signaturfärger. Hultén (2011) menar att smakproverna 

i kombination med synen av personalen i sina arbetskläder skapar synergier som förhöjer 

smakupplevelsen.  

Genom att Lidl och Willys inte erbjuder sina besökare någon form av smakstimulation 

förlorar dem en viktig komponent för sinnesupplevelsen, eftersom att smaken fungerar som en 

kombination av alla fem sinnena. (Krishna, 2012; Hultén, 2011) 

 

5.6. Sinnesupplevelsen 

Utifrån Hulténs, Broweus & Van Dijks (2011) modell Sinnesupplevelsen och empirin som 

samlades in, ska det fastställas var på figur 5.1 varje butik befinner sig. Modellen har tagits fram 
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för att tydliggöra hur pass mycket ett företag fokuserar på vartdera sinnet. Sinnesupplevelsen kan 

med andra ord även kallas för multisensorisk varumärkesupplevelse vilket innebär när alla 

sinnen samspelar med varandra för att skapa en upplevelse (Hultén, 2011).  

City Gross skapar upplevelser för majoriteten av sinnena, dock sker stimuleringen av vissa 

omedvetet. Varje sinnesupplevelse är inte tillräckligt välutvecklat, en del av de sinnesuttryck som 

låg till grund för upplevelserna uppfylls inte. City Gross har en välutformad synstrategi som 

skapar synupplevelser, det är uppenbart att mycket tid och resurser spenderas på synen samt att 

utforma stimulerande synuttryck. De har däremot inte lika utvecklade strategier för känseln och 

hörseln. Musik som uttryck saknas i butiken, som tidigare nämnts har musiken möjlighet att 

generera mer försäljning samt att en trivsam miljö skapas för besökarna att vistas i (Hultén 2011; 

Krishna 2012).  

   ICA Maxi skapar upplevelser för samtliga sinnen. Precis som i City Gross, är synen den mest 

utvecklade strategin i butiken. Med uttryck som färger, design och teman har ICA Maxi skapat 

en framgångsrik upplevelse för synen. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) förklarar att 

sinnesupplevelsen är när alla sinnen reagerar på inslag inom marknadsföringen. Med det menas 

att samtliga uttryck inte behöver uppfyllas för att marknadsföringen ses som en sinnesupplevelse. 

Slutsatsen kan därför dras att ICA Maxi är den enda butik som erbjuder sina besökare en 

multisensorisk varumärkesupplevelse. Med det sagt finns det fortfarande rum för förbättring. 

Exempelvis uppfattades känseln som det svåraste sinnet att stimulera och den stimulation som 

fanns skedde omedvetet, genom att butiken erhåller mer kunskap om känseln och hur det sinnet  

faktiskt fungerar kan en mer lyckad och medveten känselstimuli genereras. I och med att ICA 

Maxi lyckats skapa en bra sinnesupplevelse borde det nya målet vara att försöka skapa en utökad 

upplevelse och få med samtliga uttryck för varje sinne så att deras sinnesupplevelse når nya 

höjder. ICA Maxi är därför placerad mitt i modellen (figur 5.1) dock med rum för förbättringar.    

   Lidl har ännu inte uppnåt en sinnesupplevelse. Flera sinnesuttryck saknades, dem lyckades 

endast skapa en upplevelse för doften. Jag förvånades över bristen av synstimuli i butiken 

eftersom synen är människans största sinne och samtliga informanter medgav att synen är det 

sinne dem främst riktar sin marknadsföring mot. Det är därför intressant att Lidl valt att bryta sig 

ifrån stereotypen och väljer istället att lägga vikt på och skapa en bra doftupplevelse. Hade Lidl 

lagt liknande fokus på de övriga sinnena som på doften, hade företaget setts och uppfattats 
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annorlunda. Dock hade det inneburit att de går ifrån sin affärsidé, vilket är att dra ner de 

”onödiga” kostnaderna för att ha möjligheten att erbjuda lägre priser för kunderna. Med onödiga 

kostnader menar dem exempelvis dyr inredning, mysig belysning etc., det vill säga, sådant som 

stimulerar synen. För att bygga ett bra varumärke krävs det att man offrar lite för att vinna 

mycket. I längden skulle Lidl dra fördel av att rusta upp det visuella i butikerna och på samma 

sätt stimulera synen hos besökarna. Med det sagt blir Lidl placerad långt ut bland doften på 

modellen, de berör även en liten bit av synen och känseln men dock inte smaken och hörseln. 

   Även Hemköp är långt ifrån en väl utvecklad sinnesupplevelse. Precis som hos Lidl saknas 

strategier såväl som uttryck för flera sinnen. Exempelvis fanns ingen stimulation för hörseln och 

flera viktiga uttryck för känseln och synen saknades. Hemköp lyckades däremot att skapa en bra 

synupplevelse där majoriteten av synuttrycken är stimulerade. Liknande strategi borde användas 

för de övriga sinnena och för att förhöja upplevelsen ännu mer bör butiken bilda sig en 

uppfattning om vad det är som krävs för respektive sinne hos besökarna ska bli stimulerat. Jag 

har tidigare konstaterat hur viktig hörseln är för att inge ett lugn hos besökaren som genererar att 

mer tid och pengar spenderas i butiken (Hultén, 2011; Krishna, 2012). Hade butiken skapat en 

lika bra ljudupplevelse som synupplevelse hade det alltså lett till en eventuell ökad vinst och 

nöjdare kunder som rekommenderar butiken vidare till sina bekanta (Hultén, 2012).    

   Enligt mina observationer skapade Willys ingen sinnesupplevelse, få aspekter av varje sinne 

var uppfyllt men inte tillräckligt för att en upplevelse ska skapas. De verkar förlita sig på att de är 

en närbutik, det vill säga att avståndet till kunderna inte är långt samt att kunderna förblir dem 

trogna. Att dömma av jargongen som uppfattades i butiken, har ett emotionellt band skapats 

mellan kund och butik. Willys känner därför att de inte behöver en sinnesupplevelse eftersom 

alla andra aktörer på marknaden är uteslutna. (Baines, Fill & Page, 2011) Dock har Willys inte 

förstått vilka möjligheter en bra sinnesmarknadsföring skulle medföra, genom att alla kundernas 

sinnen stimuleras skulle innebära en närmare relation till kunderna. (Lindstrom, 2005) Willys 

ansåg sig inte kunna jämföras med de stora aktörerna och butikerna på marknaden vars resurser 

är betydligt större. Det är möjligt att skapa en utvecklad sinnesupplevelse med begränsade 

resurser. Willys har därför en lång bit kvar innan de kan jämföras med ICA Maxi, deras plats i 

modellen (figur 5.1) blir längst med kanterna på de flesta sinnena eftersom de endast är vagt 

stimulerade.    
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Figur 5.1 Sinnesupplevelsen  

 

Källa: Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) 
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6. Slutsats  
I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och forskningsfråga. Slutsatser från empirin och 

analysen lyfts fram.  

 
Samtliga butiker strävar som sagt främst mot att attrahera de visuella uttrycken och syftar till att 

skapa en upplevelse för synen mer än för de andra sinnena. Varje butik försöker förmedla att de 

har de bästa varorna till det billigaste priset. Ett större fokus borde ligga på att utforma något som 

är unikt för respektive butik och som differentierar dem från konkurrenterna. Deras identitet 

borde grundas på det för att sedan kunna skapa en så bra sinnesupplevelse för besökarna som 

möjligt.  

Samtliga sinnen har en förmåga att påverka det undermedvetna och locka fram minnen som 

påminner om sinnesuttrycket. Smaken och lukten begränsas inte endast till sina respektive sinnen 

utan det är flera som samspelar för att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse. En 

multisensorisk varumärkesupplevelse sker som nämnt tidigare när fler än ett sinne samarbetar 

tillsammans. Inte alla butiker har lyckats skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse. Det kan 

bero på bristen på kunskap om sinnesmarknadsföring och varje sinne, samt hur man ska gå 

tillväga för att en sådan upplevelse ska skapas. ICA Maxi var dock den enda butik som hade en 

väl fungerande multisensorisk varumärkesupplevelse, där samtliga sinnen fungerade väl.   

De stora butikerna, ICA Maxi och City Gross har nått betydligt längre i utvecklingen av en 

multisensorisk varumärkesupplevelse, än de övriga butikerna. Willys hävdar bland annat att de är 

för små för att de ska kunna rikta sig mot att stimulera samtliga sinnen, därav bristen på uttryck 

för smaken och hörseln i butiken. De mindre butikerna ligger ungefär på samma skala i modellen 

för sinnesmarknadsföring, de var stora brister av stimuli i de flesta sinnen, framför allt smaken 

och hörseln där ingen stimulering som helst fanns. Det som förvånade mest var Lidl, som bröt 

sig från stereotypen för marknadsföringen och valde istället att skapa en upplevelse för lukten 

istället för synen. Hade dem däremot stimulerat övriga sinnena med samma engagemang hade 

det kunnat leda till en plats som marknadsledare i dagligvarubranschen.    

Doften var det sinne som överraskade mest under studiens gång. Strategierna för doftsinnet 

var enligt min mening de mest välutvecklade, bortsett från syn strategierna. Det var intressant att 

observera vilken effekt doften av bröd hade på besökarnas sinnen. Det var inte många som kunde 
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motstå doften, även jag själv som köpte en bulle på vägen ut ur butiken. Effekten var 

häpnadsväckande, fler butiker borde försöka stimulera lukten eftersom det sinnet har en såpass 

stor påverkan på både minne och de övriga sinnena.  

Avslutningsvis vill jag nämna att sinnesmarknadsföring är en effektfull 

marknadsföringsmetod för företag och övriga aktörer, som syftar till att ge sina kunder en 

upplevelse för sinnena och på det sättet även skapa en emotionell kontakt med sina kunder. Med 

sinnesmarknadsföring har företag möjlighet att bidra med det lilla extra för att möta kundernas 

behov, som dessutom genererar ökad försäljning och nöjda kunder. Fler företag borde använda 

sig av den här metoden då det gynnar alla parter. Med det sagt bör man även försöka stimulera 

samtliga sinnen och inte endast synen. I resultatet konstaterades det att bland annat lukten och 

smaken involverar övriga sinnen vid stimulation, det är därför en perfekt möjlighet för mindre 

företag med begränsade resurser att skapa strategier för dessa två sinnen och samtidigt stimulera 

de övriga sinnena på samma gång.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

Källförteckning 

 

Litteratur: 

Aristoteles (2012) översättning och kommentarer av Ringbom, Mårten ”Den Nikomachiska 

etiken” Daidalos, Göteborg  

 

Banes Paul, Fill Chris & Page Kelly (2011)”Marketing” Oxford University Press, Oxford  

 

Bryman Alan & Bell Eemma (2005). ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Liber: Malmö  

 

Denscombe, Martyn (2009). ”Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna” Studentlitteratur AB, Lund  

 

Goldkuhl, Lena & Styvén, Maria (2007) ” Sensing the scent of service success” European 

Journal of Marketing  

 

Hirschman, Elizabeth C. & Holbrook, Morris B. (1982)” Hedonic Consumtion: Emerging 

Concerts, metods and propositions”, Journal of Markting, Vol. 46, No.3 

  

Holbrook, Morris B. & Hirschman Elizabeth C. (1982)”The experiential aspects of consumption: 

consumer fantasies, feelings and fun”, Journal of Consumer Research, Vol. 9, september 

 

Hultén, Bertil. (2011)”Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience Concert”, 

European Business Review, Vol. 23 upplaga 3  

 

Hultén Bertil, Broweus Niklas & Van Dijk Marcus, (2011). ”Sinnesmarknadsföring” Liber AB, 

Malmö   

 

Krishna, Aradhna (2010) ”Sensory marketing research on the sensuality of products” Routledge 



 

51 

New York  

 

Krishna, Aradhna. (2012) ”An integrative review of sensory marketing: Engaging the senes to 

afffect perception, judgment and behavior”. Journal of Consumer Psychology, Vol. 22, upplaga 3 

 

Kumar, Prarthana (2014) “ Multisensory Marketing: Creating Sustainability Perspective in 

Various Sectors” Asia-Pacific Journal of Management Hyderabad 

 

Lindstrom, Martin (2005)”Brand Sense: build powerful brands throught touch, taste, smell, sight 

& sound”. Simon & Shuster Inc, New York 

 

Lindstrom, Martin (2005), ”Broad Sensory Branding” Journal of Produkt & Brand Management, 

Vol. 14, upplaga: 2  

 

Lowrey, T.M. & Shrum, L.J (2007) ”Phonetic symbolism and brand name preference” The 

Journal of Consumer Research  

 

Mossberg, Lena (2003) ”Att skapa upplevelser- från OK till WOW!” Studentlitteratur. Lund 

 

Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995) ”The Knowledge - creating company”. Oxford 

University Press, Oxford  

 

Raz C., Piper D., Haller R., Nicod H., Dusart N., & Giboreau A. (2008) “From Sensory 

marketing to sensory design: How to drive formulation usling consumers’ input?” Food Quality 

and Preference; Elsevier  

 

Sliburyte, Laimona & Skeryte, Ilona (2014) ”What we know about consumers' color perception” 

Procedia – Social and Behavioral Sciences  Kaunas, Lithuania   

 

Spence Charles, Puccinelli M. Nancy, Grewal Drew & Roggeveen L. Anne (2014) ”Store 



 

52 

atmospherics: A Multisensory Perspective” Psychology & Marketing Oxford University 

 

Trost, Jan (2005) ”Kvalitativa intervjuer” Studentlitteratur, Lund 

 

Yoon, Sung-Joon & Park, Ji Eun ” Do sensory ad appeals influence brand attitude?” Journal of 

Business Research  

 

elektroniska källor:  

Vårdgudien:http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-

sinnesorganen/Sinnen/?ar=True#section-0 . (hämtad: 2015-02-15) 

 

Vetenskapsrådet: http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html (Hämtad: 

2015-05-21) 

 

Vetenskapsrådets Codex: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad: 2015-05-21) 

 

Willys Hemma https://www.willys.se/Om-oss/ (hämtad: 2015-03-16) 

 

Bergendahls: http://www.bergendahls.se/Artiklar/om-bergendahls (Hämtad: 2015-03-16) 

 

City Gross http://www.citygross.se/Butiker/Bromma/ (hämtad 2015-03-16) 

http://www.citygross.se/Om-City-Gross/ (hämtad: 2015-03-16) 

 

ICA Maxi Supermarket http://www.ica.se/butiker/maxi/solna/maxi-ica-stormarknad-solna-

11920/butiken/ (hämtad: 2015-03-16)  

http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ (hämtad: 2015-03-16) 

 

Hemköp https://www.hemkop.se/Om-hemkop/ (hämtad: 2015-03-16) 

  

Lidl http://www.lidl.se/sv/om-oss.htm (hämtad:2015-03-16) 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/?ar=True%20%5C%20section-0
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Sinnen/?ar=True%20%5C%20section-0
http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.willys.se/Om-oss/
http://www.bergendahls.se/Artiklar/om-bergendahls
http://www.citygross.se/Butiker/Bromma/
http://www.citygross.se/Om-City-Gross/
http://www.ica.se/butiker/maxi/solna/maxi-ica-stormarknad-solna-11920/butiken/
http://www.ica.se/butiker/maxi/solna/maxi-ica-stormarknad-solna-11920/butiken/
http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/
https://www.hemkop.se/Om-hemkop/
http://www.lidl.se/sv/om-oss.htm


 

53 

 

Dill, Lidl http://dill.lidl.se/restaurangdill/turne/ (besökt: 2015-05-25) 

 

 

Muntliga källor:  

Anonym Butikschef, Willys Hemma Solna  

Anonym Butikschef, Hemköp Solna Centrum 

Anonym Butikschef, Lidl Solna  

Anonym Butikschef, ICA Maxi Supermarket, Solna  

Anonym Butikschef, City Gross, Bromma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dill.lidl.se/restaurangdill/turne/


 

54 

Bilagor:  

Bilaga 1  

Intervjuguide 

Företag/butik:  

Befattning hos respondent:  

 

Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring?  

Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik?  

Vilka sinnen fokuserar ni på? På vilket sätt?  

Vilket sinne fokuserar ni minst på? 

Har ni märkt några tydliga skillnader sedan ni började använda er av sinnesmarknadsföring? 

(försäljning, besökare etc.) 

Vilka förväntningar har ni på sinnesmarknadsföring? 

Vilka förväntningar har era kunder? 

Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.)  

Hur gör ni för att stimulera synen hos era kunder?  

Hörsel:  

Använder ni er av bakgrundsmusik? Vad för typ av musik? Vad vill ni uppnå/förmedla med den? 

Vilken effekt önskar ni att musiken ska ge? 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Doft:  

Använder ni er av speciella dofter?  

Smak:  

Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  
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Bilaga 2 

Observationsguide 

Syn:  

 Hur är butiken utformad/ inredd? (interiör, placering av produkter, tema etc.) 

 Vilken typ av ljussättning är det i butiken?  

 Är det någon/några färger som dominerar?  

 Är det någon produkt/-grupp som är mer exponerad?  

 Finns det ett tydligt visuellt tema i butiken?  

 Speglar utsidan av butiken även insidan?  

 Hur ser personalen ut? Stämmer det överens med butikens utseende?  

 

Hörsel:  

 Spelas någon musik i butiken? Vilken? Vilket tempo?   

 Övriga ljud i butiken?  

 Hänger ljudet ihop med miljön? 

 Hur pratar personalen med varandra och med kunder? Stämmer med förväntningar?  

 

Lukt:  

Finns det en tydlig doft i butiken?  

 Finns det en tydlig doft utanför butiken?  

 Om doft finns, är det en produktkategori eller produkt som det doftar mer kring?  

 

Känseln:  

 Vad får jag för känsla i butiken? 

 Temperatur i butiken?  

 Får man ta/ känna på produkterna?  

 Tillgänglighet rörande produkter? Lätt att ta på/nå, uppackade eller svåra och stängda lådor?  
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Smaksinnet:  

 Erbjuds ett smakprov?  

 Om ja, vad?  

 Finns det en möjlighet att påverka smaksinnet hos kunder i butiken, i så fall med vad?  

 

Bilaga 3  

Transkribering av intervjuer  

 

Intervjuguide 

Företag/butik: City Gross 

Befattning hos respondent: Butikschef  

 

Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring?  

Ja, det har väl med sinnena att göra och hur dem används i marknadsföringen.  

 

Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik?  

Jo, men det skulle jag vilja säga, till en viss del i alla fall. Fast vi har nog aldrig kallat det för 

sinnesmarknadsföring.  

 

Okej, vad kallar ni det då?  

Vi har nog inget speciellt namn för det, bara marknadsföring.  

 

Vilka sinnen fokuserar ni mest på? På vilket sätt?  

De flesta, kanske inte känseln inte medvetet i alla fall.  

 

Okej, men vilket sinne ligger det mest fokus på?  

Ja men det är ju synen tror jag, eftersom det är lättast att hantera och komma på sätt att stimulera 

det. Nästan allt i butiken är gjort för att ögat ska njuta, färgerna, upplägget av butiken, 

skyltningen.  
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Vilket sinne fokuserar ni minst på? Varför? 

Känseln som sagt. Jag vet inte riktigt, våra kunder får ju klämma och känna på varorna hur 

mycket dem vill men det är svårt att göra en strategisk plan för hur man ska försöka påverka 

känselsinnet. 

 

Har ni märkt några tydliga skillnader sedan ni började använda er av 

sinnesmarknadsföring? (försäljning, besökare etc.) 

Nej det skulle jag inte vilja tro, vi har ju mer besökare men det kan bero på att vi ändå är väl 

etablerade i området och utbudet möter kundernas krav.  

 

Så du menar exempelvis att bageriet, som förövrigt är en sinnesstrategi, inte ökat 

försäljningen av bröd och bakverk?  

Jo, men det har det ju! Att jag inte tänkte på det (skratt). Vi har fått jättefin respons från våra 

kunder angående bageriet, även de mobila fisk- & skaldjurdiskarna. Folk uppskattar fräschhet, 

det vill ha svenska varor och ekologisk, det gället för oss att möta det behovet.  

 

Vilka förväntningar har ni på sinnesmarknadsföring? 

Eftersom att vi inte använder oss av den termen är det svårt att säga, men de förväntningar vi har 

på den marknadsföringsformen är ökat försäljning förståss, fler kunder som passerar genom våra 

dörrar och något som gör våran butik unik gentemot konkurrenterna. 

 

Vilka förväntningar har era kunder på sinnesmarknadsföringen? 

Trevliga, rena butiker, brett utbud av ekologiska och närproducerade varor, trevlig vistelse och 

bemötande från personal. 

 

Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.) 

Jaa… vi använder oss mycket av våra signaturfärger gult och blått genom hela butiken. 

Skyltningen ska vara tilltalande med trevliga bilder på varan som annonseras. Det ljus vi 
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använder oss av är vanliga ljusrör men när vi ska framhäva en speciell vara brukar den stå mitt i 

gångarna och på dem brukar det lysa som spotlights. Dessutom har vi tv-skärmar lite överallt i 

butiken, lite tv-shop stuk över det. Dem visar i alla fall vissa varor och hur dem fungerar osv.  

 

Den gula och blåa färgen, är det ett strategisk val som ska förknippa er med svenska 

varor?  

(Skratt) jo det är mycket möjligt, vi är stolta att utbudet av vårat svenska sortiment är stort och 

det är något vi gärna framhäver så mycket som möjligt. 

 

Hur gör ni för att stimulera synen hos era kunder?  

Ja som sagt trevlig miljö att vistas i, varorna ska vara fint uppradade på hyllplanen, det ska vara 

snyggt och prydlig i gångarna med tilltalande färger.  

 

Hörsel:  

Använder ni er av bakgrundsmusik? Varför/ varför inte?  

Nej det gör vi inte. Musiken bidrar inte med något hos oss, ljudnivån hade bara blivit ännu högre.  

 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Som jag nämnde tidigare, är det svårt att medvetet rikta sig mot känselsinnet. Våra kunder vår ju 

självklart röra vid alla produkter, men livsmedel som fisk och skaldjur går ju inte av hygieniska 

skäl. 

 

Doft:  

Använder ni er av speciella dofter?  

Ja, vi har ju nybakat bröd från bageriet som bakas varje dag, den doften är väldigt lockande kan 

jag säga, svår att motstå (skratt). Ja sen har vi ju våra färska ekologiska frukt och grönsakerna 

 

 

Smak:  
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Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  

Ja vi använder oss utav smakprover, dessutom finns möjligheten att smaka korv och ost vid 

manuella diskarna om man vill. Dem brukar stå framme men annars är det fritt fram att fråga 

personalen.  

 

Intervjuguide 

Företag/butik: ICA Maxi 

Befattning hos respondent: Butikschef  

 

Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring? 

Det måste ju ha något med sinnena att göra, jag menar.. namnet säger ju det.   

 

Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik? 

Joo vi försöker ta med alla sinnena så mycket som möjligt i marknadsföringen i butiken.  

    

Vilka sinnen fokuserar ni på? På vilket sätt?  

Synen, sedan smaken också. Men framförallt synen 

  

Vilket sinne fokuserar ni minst på? 

Ooj, den var svår! Känseln trot jag eller hörseln. 

 

Har ni märkt några tydliga skillnader sedan ni började använda er av 

sinnesmarknadsföring? (försäljning, besökare etc.) 

Gladare personal och kunder. Det uppskattas från alla håll 

 

Vilka förväntningar har ni på sinnesmarknadsföring? 

Trevlig plats att vistas på. Kunderna ska vilja komma hit för att storhandla. Sen förväntar vi oss 

ökad försäljning förstås (skratt).   

 

Vilka förväntningar har era kunder? 
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Ja det är väl samma, trevliga butiker och ett brett utbud av varor att välja mellan.  

 

Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.)  

Hålla det rent och snyggt i hyllorna och gångarna. Var sak har sin plats. Personalen ska också ha 

rena kläder och en positiv attityd. Den röda färgen syns ju igenom hela butiken och det är det vi 

strävar efter, det ska synas att man är i ICA Maxi. Ljussättningen är klar, för att hålla folk vakna 

(skratt). 

 

Hur gör ni för att stimulera synen hos era kunder?  

Ja som jag sa tidigare. Mycket färger, rent och fin (se ovan).  

 

Hörsel:  

 Använder ni er av bakgrundsmusik? Vad för typ av musik? Vad vill ni uppnå/förmedla 

med den? 

ja det gör vi, den ska vara lugn och harmonisk sen spelar det ingen roll vad för sorts musik det är.  

 

Vilken effekt önskar ni att musiken ska ge? 

En positiv effekt, kanske ett lugnt från den hetsiga vardagen och försöka hålla annat oljud i 

butiken borta.  

 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Känseln är svår, tror inte vi har något speciellt som stimulerar känseln.  

 

Doft:  

Använder ni er av speciella dofter?  

Bröd doft från vårt bageri, den är poppis!  

 

Smak:  
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Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  

Ja vi försöker ha smakprover någon gång i veckan i alla fall. Det är ett bra sätt för kunderna att 

lära känna vårt sortiment och prova nya saker. Sen finns det smakbitar av ost i ostdisken som 

man gärna får smaka på.   

 

 

 

Intervjuguide 

Företag/butik: Lidl  

Befattning hos respondent: Butikschef 

 

Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring?  

Nej det gör jag inte.  

 

Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik?  

Nej, eftersom jag inte visste vad det var. 

 

Vilka sinnen fokuserar ni på? På vilket sätt?  

Främst lukten. Med bageriet som är ett relativt nytt koncept hos oss försöker vi skapa en fröjd för 

luktsinnet hos våra kunder. Vi vill visa att det går att ha varor av god kvalitet utan fancy 

inredning.  

 

Vilket sinne fokuserar ni minst på? 

Wow… kanske hörseln, tror inte att vi har något som stimulerar hörseln. 

 

Har ni märkt några tydliga skillnader sedan ni började använda er av 

sinnesmarknadsföring? (försäljning, besökare etc.) 

Vi har inte riktigt använt oss av den här marknadsföringsformen så kan jag faktiskt inte svara på 

den här frågan.  
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Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.)  

Vi vill bevisa att det går att ha varor av kvalitet utan dyr inredning, så det är inte mycket av 

butiksmiljön som används för marknadsföringen. I så fall är det skyltningen i butikerna.   

 

Hur gör ni för att stimulera synen hos era kunder?  

Inte så mycket faktiskt, vi begränsar oss med inredningen för att vi ska kunna pressa priserna på 

produkterna ännu mer.  

 

Hörsel:  

Använder ni er av bakgrundsmusik? Vad för typ av musik? Vad vill ni uppnå/förmedla 

med den? 

Nej det gör vi inte.  

 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Hmm. Inte mycket faktiskt. Det verkar vara svårt att stimulera det.  

 

Doft:  

 Använder ni er av speciella dofter?  

Ja som jag sa, har vi ett bageri i butiken där vi bakar bröd dagligen. Doften lyfter hela butiken 

och vi har fått jättebra respons från våra kunder om vårat bröd. Det är super gott!  

 

Smak:  

 Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  

Vi har inga smakprover i våran butik.  

 

Intervjuguide 

Företag/butik: Hemköp  

Befattning hos respondent: Butikschef  
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Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring?  

Ja har hört talas om det, tror att jag kan ha läst om det i tidningen. Man marknadsför utifrån 

sinnena.  

 

Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik?  

Joo det skulle jag vilja säga, fast vi kallar det inte så det blir mest att vi försöker påverka sinnena 

enskilt så gott vi kan på olika sätt.  

 

Vilka sinnen fokuserar mest ni på? På vilket sätt?  

Synen och doften  

 

Vilket sinne fokuserar ni minst på? 

Känseln! Utan tvekan.  

 

Har ni märkt några tydliga skillnader sedan ni började använda er av 

sinnesmarknadsföring? (försäljning, besökare etc.) 

Nej det har vi nog inte gjort.  

 

Vilka förväntningar har ni på sinnesmarknadsföring? 

En inbjudande och trevlig butik där man kan hitta varor för alla vardagliga ändamål. 

 

Vilka förväntningar har era kunder? 

Ja det är väl samma, inbjudande och trevliga butik.  

 

Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.)  

Rent och ordning. Butiken ska vara intim och samtidigt rymma ett brett utbud av varor till ett 

billigt pris. Hyllorna får inte vara tomma. Rött, svart och vitt är väl de färger vi använder oss av 

eftersom det är som Hemköps signaturfärger. Ljussättningen är klar och vitt, vi har märkt att gult 
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ljus har en sövande effekt.  

 

Hörsel:  

Använder ni er av bakgrundsmusik? Vad för typ av musik? Vad vill ni uppnå/förmedla 

med den? 

Nej vi har tyvärr ingen musik, det är lite synd tycker jag faktiskt. Men den skulle knappt höras 

och vi kan heller inte ha för hög nivå på musiken eftersom det kan störa.  

 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Inget faktiskt, skäms att säga så och det är faktiskt något vi måste bättra oss på.  

 

Men hur skulle ni kunna bättra er? 

Jaa, det kan väl du säga mig (skratt). 

 

Doft:  

Använder ni er av speciella dofter?  

Ja det luktar riktigt gott om ost och charkuteri disken, sen luktar det mindre gott om fiskdisken 

(skratt!). 

Smak:  

Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  

Vi använder oss inte av smakprover, men kunderna får chansen att smaka på utbudet i ostdisken.  

 

Intervjuguide 

Företag/butik: Willys 

Befattning hos respondent: Butikschef 

 

Känner du/ni till begreppet sinnesmarknadsföring?  

Nej det gör jag inte, har det med sinnena att göra kanske? 
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Skulle du/ni säga att ni använder er av sinnesmarknadsföring i er butik?  

Nej det skulle jag inte vilja säga.  

 

Vilka sinnen fokuserar ni mest på? På vilket sätt?  

Synen tror jag. 

 

Vilket sinne fokuserar ni minst på? 

Eeh…vi fokuserar oss inte på så många sinnen. Vi är en så pass liten butiken att resurserna inte 

räcker till för bra marknadsföring. Vi är först och främst en närbutiken, vi ska ha de 

nödvändigaste varorna för våra trogna kunder.  

 

Syn: 

Hur använder ni er av butiksmiljön i marknadsföringssyfte? (Design, tema, färg, ljus etc.)  

Ljuset är klart, färgerna är röda och vita som Willys logga. Butiken ska alltid vara ren och 

hyllorna ska vara påfyllda. Vår personal känner igenom många av våra kunder eftersom dem 

dagligen brukar handla hos oss. Vi känns som en stor familj. 

 

Hörsel:  

 Använder ni er av bakgrundsmusik? Vad för typ av musik? Vad vill ni uppnå/förmedla 

med den? 

Vi har ingen bakgrunds musik 

 

Varför inte? 

Jag vet inte, har ärligttalat aldrig tänkt på det. 

 

Känsel: 

Vad gör ni för att stimulera känselsinnet? (material, form, etc.) 

Inte mycket, material och så på förpackningarna kan ju inte vi göra något åt. Det producenternas 

jobb, vi är endast distributörer. 
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Doft:  

Använder ni er av speciella dofter?  

Jaa frukterna luktar gott, speciellt jordgubbarna på sommaren och apelsinerna på vintern.  

 

Smak:  

Använder ni er av smakprover? Hur gör ni för att stimulera smaksinnet hos era kunder?  

Vi har inte smakprover. Som sagt är vi en liten butik, vi har inte plats eller resurser för 

smakprover. Vi är en lokalbutik och våra kunder kommer inte hit för att storhandla, därför anser 


