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Sammanfattning 
 
Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli 
går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik.  
Författare: Klara Johansson, Marina Johansson 
Handledare: Professor Bertil Hultén 
Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting 
Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service 
management (kandidat) 15hp 
 
Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en 
butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli?  
 
Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida 
kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. 
Vi vill med hjälp av en multisensorisk upplevelse, vita pilar samt ljudet av fågelkvitter, 
försöka påverka kundens vägval i butiken för att bidra till att denne ska uppmärksamma 
större del av butiksytan.  
  
Metod: Examensarbetet har utformats med ett deduktivt angreppssätt. Vi har gjort en 
kvantitativ analys med en experimentell ansats. En omfattande litteraturstudie har legat 
till grund för de hypoteser som formulerats, i syfte att svara på forskningsfrågan. 
Primärdata har samlats in genom sammanlagt 1347 observationer på Plantagen i 
Kalmar.  

 
Slutsats: En slutsats av arbetet är att kunderna påverkas till att följa visuella stimuli i 
form av pilar. Det är därmed möjligt att påverka kunden att se mer av butikens yta med 
hjälp av visuella stimuli. Vi kan även visa att tillsättning av auditivt stimuli och visuella 
stimuli påverkar köpbeteendet i form av tid spenderad i experimentzonen, men det 
behövs vidare forskning för att utreda i vilken grad påverkan sker.  

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, visuell stimuli, auditiv stimuli, butiker, 
rörelsemönster, multisensorik, kongruens 
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Abstract 
 
Title: See, hear & shop! A Study of how visual and auditory stimuli can influence the 
customer's movement patterns and buying behaviour in store. 
Authors: Klara Johansson, Marina Johansson 
Supervisor: Professor Bertil Hultén Ph.D. 
Examiner: Senior Lecturer Leif V Rytting Ph.D. 
Course: Business economies III – Retail and service management (C level)  
 
Issues: How are the customer's movement patterns and buying behaviour affected in 
store with the help of visual and auditory stimuli? 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate, analyse and clarify whether the 
customer's movement patterns and buying behaviour can be affected by means of 
sensory stimuli. With the help of sensory marketing, white arrows and bird song, we 
want to influence the customer's choice of direction in the store with the purpose of 
making the customer notice a wider part of the store.  
 
Methodology: The thesis has been designed with a deductive approach. We have done 
a quantitative analysis with an experimental approach. An extensive search for literature 
has been the basis of the hypotheses formulated, in order to answer the research 
question. Primary data were collected through a total of 1347 observations at Plantagen 
in Kalmar. 

Findings: A finding of this thesis is that customers are influenced to follow the visual 
stimuli by the means of white arrows. It is thereby possible to affect customers to notice 
a wider part of the store by the means of visual stimuli. We can also show that adding 
auditory stimuli and visual stimuli can affect the buying behaviour in the matter of time 
spent in the experimental zone, although further research is required to exam to which 
extent the impact occurs. 

Keywords: Sensory marketing, visual stimuli, auditory stimuli, in stores, movement 
patterns, multisensory, congruence 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det problem som examensarbetet 

behandlar. Vidare förs en diskussion om hur sinnesmarknadsföring kan användas för 

att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Diskussionen mynnar ut i 

forskningsfrågan som ligger till grund för arbetet. Kapitlet avslutas med att beskriva 

uppsatsens syfte samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 

Vårt intresse för kunders rörelsemönster i detaljhandelsbutiker, och hur det kan 

påverkas genom sinnesmarknadsföring, startade tidigt under vår utbildning på 

Linnéuniversitetet där vi under tre år läst Detaljhandel och Service Management. I vår 

B-uppsats (Elbrink, Johansson, Johansson & Jönsson 2015) fördjupade vi oss inom 

sinnesmarknadsföringens område och fann signifikant resultat på att kunders 

rörelsemönster går att påverka med hjälp av visuella stimuli i form av röda pilar på 

golvet.  

 

På grund av den trängsel som finns bland alla budskap på marknaden, har det blivit 

tydligt att marknadsföringen i butikerna spelar stor roll för om konsumenterna kommer 

att uppmärksamma detaljhandlarnas försök att nå fram (Hultén, Broweus & Dijk 2011; 

Lange & Nordfält 2012). Det känns därmed lockande att kunna påverka kunder med 

små och enkla medel i butiksmiljöerna som idag är fyllda av budskap och 

marknadsföring.  
 

Det finns forskning som visar på hur kunden går i en butik, hur butiken är uppbyggd 

och hur butiken på bästa sätt kan exponera varor för kunden (Nordfält 2007; Underhill 

2010; Sorensen 2003). Vi upplever dock att det saknas forskning kring hur kundens 

rörelsemönster och dennes köpbeteende kan påverkas i en butiksmiljö. Rörelsemönstret 

kommer framöver i arbetet innebära att kunden går efter det förutbestämda kundvarvet, 

medan definition av köpbeteende innebär den typ av beteende som kunden upprätthåller 

i butiksmiljön.  
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1.2 Problemanalys 

Problemet ligger i att få kunden att uppmärksamma en större del av butikens produkter 

och yta. Underhill (2010) menar att butiker vill exponera så mycket varor som möjligt i 

vårt synfält, men stor del av dessa varor missas, då en genomsnittlig shoppingtur enligt 

Sorensen (2003) endast täcker 25 procent av butiken. Nordfält (2007) menar dessutom 

att produkter som inte exponeras för kunden, har ingen möjlighet att utgöra föremål för 

spontanköp.  
 

Underhill (2010) nämner möjliga lösningar genom att exponera varor på hyllgavlar och 

genom att vrida befintliga gavlar. Dock innebär det ingen lösning på problemet kring att 

kunder trots allt missar 75 procent av butiksytan. Underhill (2010) trycker själv på 

problematiken kring att gavlarna endast finns i ett begränsat antal. Trots författarens 

föreslagna lösningar, kvarstår problemet i att få kunden att avvika från sitt naturliga 

rörelsemönster för att uppmärksamma en större del av butiken yta, utan att behöva 

minska på antal exponerade produkter.  
 

Många handlare använder sig idag av kundströmsanalyser för att kartlägga kundens 

rörelsemönster (Daymaker u.å). På så sätt kan kundernas rörelsemönster mätas, för att 

se var kunden går, stannar, samt vilka zoner i butiken som är varma eller kalla 

(Daymaker u.å). Arnberg (2016) menar att de tekniker som finns för att spåra kunders 

rörelsemönster bör tas tillvara på. Han menar på att kunder tycker det är jobbigt med det 

enorma utbud som finns och att de gärna delar med sig av personliga uppgifter om det 

resulterar i personliga erbjudanden och upplevelser. Samtidigt visade en artikel i DN att 

kunderna faktiskt inte vill bli övervakade i butik (DN 2013). Det visade sig när en 

butikskedja i USA satte upp informationsskyltar om att de kartlade kundernas 

rörelsemönster (DN 2013). Enligt artikeln reagerade kunderna så kraftigt att kedjan var 

tvungen att lägga ner systemet.  

 

Istället för att spendera pengar på dyra system som leder till att exponeringen sedan 

möbleras om i butik, varför inte istället försöka vägleda kunden i butiken? Går det att 

hitta sätt att påverka kundens rörelsemönster i en butik så att denne uppmärksammar en 

större del av butikens yta?  
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Eskilsson och Fredriksson (2010) beskriver två olika sätt att få kunden att 

uppmärksamma en större del av butiken, antingen genom att vägleda kunden eller 

genom att applicera ett mer tvingande sätt. Författarna framhåller det som positivt att 

med hjälp av enkla medel vägleda kunden genom butiken, till skillnad från ett mer 

tvingande kundvarv, som handlar om att generera största möjliga mängd köp. Även 

Lange och Nordfält (2012) diskuterar kommunikation i butiksmiljön och menar att det 

är riskabelt att försöka vara allt för annorlunda då det ofta blir fel. Kommunikationen 

bör vara enkel och vägledande (Lange & Nordfält 2012).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Det finns flera tusen olika varor att välja mellan i butiker och enligt Nordfält (2007) 

inhandlas endast en liten del av dessa av den genomsnittliga kunden. Konsekvensen av 

det här blir att det finns en stor konkurrens bland produkterna och att kunden måste ta 

en mängd beslut på kort tid. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) tar upp att 

konsumenterna idag utsätts för mer information än vad de kan bearbeta, samt att det 

inom marknadsföringen råder en stark konkurrens om kundernas uppmärksamhet. 
 

För att hantera alla inkommande intryck har människan anpassat sig och Groome (2006) 

klarlägger hur den mänskliga hjärnan utvecklat förenklade genvägar, eller kognitiva 

scheman, utifrån erfarenheter och minnen. Med hjälp av dessa genvägar kan människan 

filtrera och sortera bort stor del av all inkommande stimuli, innan den når medvetandet. 

Då hjärnan är så pass bra på att filtrera bort information gäller det för butikerna att i sin 

miljö hitta nya sätt att nå fram till medvetandet, att hjälpa kunden att se.  
 

En strategi för att fånga kundens uppmärksamhet i den trängsel bland varumärken som 

råder, är att använda sig av sinnesmarknadsföring och att engagera kunden på en 

känslomässig nivå (Hultén et al. 2011; Hultén 2014). Krishna, Cian och Sokolova 

(2016) definierar sinnesmarknadsföring som marknadsföring som engagerar kunders 

sinnen och därmed deras uppfattning, deras beteende och hur de gör bedömningar. 

Hultén et al. (2011) belyser att användandet av sinnesmarknadsföring kan skapa en 

konkurrensfördel gentemot andra butiker genom att butiksatmosfären ger en mer 

emotionell upplevelse, samt ett ökat värde för kunden. Spence, Puccinelli, Grewal och 

Roggeveen (2014) accentuerar att butikens atmosfär påverkar kunden anmärkningsvärt. 
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Författarna hävdar att allt mer pekar på att den moderna konsumenten är mottaglig och 

tar till sig av sinnesmarknadsföring.  
 

Nordfält (2007) lyfter fram synen som människans viktigaste sinne. Enligt författaren 

fångas så mycket som 83 procent av informationen, som hjärnan uppfattar, upp utav 

ögonen. Nordfält (2007) placerar hörseln på en andraplats, när det gäller mottagande av 

information hos människan, med 11 procent. Syn, hörsel och doft är sinnen som alla kan 

påverka kunden på avstånd, medan känsel och smak oftast kräver ett närmande. Genom 

att kombinera synsinnet och ljudsinnet menar dessutom Hultén (2014) att en individ 

bättre förstår den sensoriska information som denne tar till sig. Med det här i beaktning, 

anser vi att det går att dra nytta av aktivering av kundens syn- och hörselsinne. Det här 

för att fånga kundens uppmärksamhet och nyfikenhet så pass mycket att denne är villig 

att ändra sitt rörelsemönster.   
 

Krishna (2012) framhåller att kundens sinnen kan bli överbelastade om denne utsätts för 

allt för många intryck. En negativ effekt kan uppstå när kunden utsätts för en allt för 

stor påverkan på flera sinnen samtidigt, kunden behöver en optimal nivå av de stimuli 

som finns i omgivningen för att känna sig bekväm och tillfreds (Morrin & Chebat 

2005). Om det blir för många intryck i omgivningen kan det leda till att kunderna 

undersöker färre produkter, går in i färre butiker, lämnar butiken snabbare samt köper 

färre produkter än vad de annars skulle ha gjort (Morrin & Chebat 2005). Det är ett 

undvikande beteende enligt Tombs och McColl-Kennedy (2003), som beskriver 

Mehrabian och Russells S-O-R-modell om att olika stimuli i en servicemiljö påverkar 

konsumenternas emotionella tillstånd, och leder till att de antingen undviker eller 

närmar sig en butiksmiljö. Modellen beskrivs vidare i kapitel tre.  

 

Visuella aspekter har ägnats stor uppmärksamhet inom forskningen och Spence et al. 

(2014) framhäver att visuella signaler har en direkt positiv påverkan på 

shoppingbeteendet. Hultén (2014) menar att visuell kommunikation är en viktig del i att 

fånga kundens uppmärksamhet. Med hjälp av visuell stimuli i form av butikslayout, 

inredning, skyltar, ljus och färg är det möjligt att påverka kundernas beteende och 

känslor (Nordfält 2007; Hultén 2014; Bitner 1992; Tombs & McColl-Kennedy 2003). 

Enligt Underhill (2010) har skyltning och information i butik visat sig ha en påverkan 

på kundens beteende. Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2008) beskriver en skylt 
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som något som ger tydliga signaler till kunden. Författarna framhåller dock att det finns 

andra symboler som kan ge mer underförstådda signaler och ledtrådar till kunden. 
 

Ljudets påverkan är inom detaljhandeln ett utforskat område. Musik har en bevisad 

påverkan på kundens humör och välbefinnande (Krishna et al. 2016; Lowrey & Shrum 

2007; Morrison, Gan, Dubelaar & Oppewal 2011). Musik har även visat sig påverka hur 

människor uppfattar väntetider (Oakes 2003). Auditiv stimuli i form av musik har en 

bevisad påverkan på kunden och den spenderade tiden i butiksmiljön går att påverka 

med hjälp av musik (Morrison et al. 2011; Nordfält 2007; Krishna 2012). Dock 

beskriver Krishna et al. (2016) att det har ägnats relativt lite uppmärksamhet åt 

forskning kring hur tillförande av ljud kan påverka konsumenters beslutsfattande i 

butik. Vi ser en avsaknad av forskning kring ljudets inverkan på konsumentens 

beslutsfattande gällande rörelsemönster och vägval i butiksmiljön.  
 

Vidare tar Krishna et al. (2016) upp att det även behöver forskas mer kring hur 

samspelet av flera stimuli kan påverka, för att ge en ökad förståelse kring kundens 

tankar, känslor och agerande i butik. Större delen av forskningen som gjorts har enligt 

Spence et al. (2014) tenderat att fokusera på en aspekt av miljön eller ett sinne i taget, 

exempelvis syn och ljussättning eller hörsel och musik. De beskriver att sinnena 

individuellt har en påverkan på kundens uppfattningar och beteende. Trots det 

framhäver författarna vikten av att undersöka effekterna av den multisensoriska 

upplevelsen och att den sammanlagda upplevelsen sannolikt är större än dess delar. Vid 

användande av multisensorisk marknadsföring blir det dock enligt Spence et al. (2014) 

viktigt att det råder kongruens mellan de olika sinnesupplevelserna. 

 

1.4 Problemformulering och forskningsfråga 

Något som är tydligt är att butiksmiljön påverkar kundens köpprocess. I de flesta 

butiker finns ett tydligt utstakat kundvarv och då kunden ser framåt finns det risk att 

missa produkter som är placerade så att kunden måste avvika från mittgången. En 

reflektion vi gjort är att det blir allt vanligare att butikerna skapar u-formade 

avdelningar längsmed mittgången och vi ser en utmaning i att motivera kunden att gå in 

i dessa avdelningar, då det innebär ett avvikande rörelsemönster från det normala 

kundvarvet. Att skapa en upplevelse i butik med hjälp av de olika sinnena kan påverka 

kundens köpprocess positivt om det görs på rätt sätt. Något som är värt att begrunda är 
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hur marknadsförare kan påkalla kundens uppmärksamhet och intressera denne 

tillräckligt mycket för att kunden ska avvika från den naturliga gångvägen. För att ta 

reda på om det är möjligt att påverka kunden så pass mycket att denne gör avvikelser 

från sitt normala rörelsemönster, har följande forskningsfråga formulerats: 
 

Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av 

visuella stimuli samt auditivt stimuli?  

 

1.5  Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens 

rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. Vi vill 

med hjälp av en multisensorisk upplevelse, vita pilar samt ljudet av fågelkvitter, försöka 

påverka kundens vägval i butiken för att bidra till att denne ska uppmärksamma större 

del av butiksytan.  

 

1.6 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att utföra experimenten på Plantagen som är en 

blomsterhandel i Kalmar (Bilaga E). Valet motiveras med att vi vill undersöka en miljö 

där vi haft möjlighet att välja ett kongruent ljud till butiksatmosfären. Mer specifikt har 

vi valt att avgränsa oss till att enbart undersöka avdelningen för snittblommor, då den 

avdelningen innebär ett avsteg från kundvarvet. 
 

Vi har valt att avgränsa oss till att använda visuell och auditiv stimuli i vår 

undersökning. Att övriga stimuli för påverkan valts bort beror på att det redan doftar 

naturligt i den valda miljön, samt att känsel- och smaksinnet kräver ett närmande från 

kunden för att stimuleras. 
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2 Metod 
I det här kapitlet motiveras de angreppssätt och de metoder som valts med syfte att 

undersöka det specifika problemet. Vidare ges en beskrivning av undersökningens 

design och tillvägagångssätt. Vi vill ge läsaren förståelse för hur arbetet kring 

datainsamlingen har gått till. Slutligen presenteras metodkritik och den insamlade 

datans trovärdighet. 
   

2.1 Deduktivt angreppssätt 

En forskare som arbetar utifrån befintliga teorier och begrepp i sitt forskningsarbete 

utgår från ett deduktivt angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Att arbeta 

med ett induktivt angreppssätt innebär motsatsen och att empiri betraktas som 

utgångspunkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Med den insamlade empirin som 

grund formuleras därefter teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Bryman & Bell 

2013).  

 

Då sinnesmarknadsföring är ett ämne som studerats flitigt, finns det mycket teori att 

utgå från. Vi har valt att samla teoretiskt underlag för att formulera vetenskapligt 

grundade hypoteser. Det här baseras dels på att vi inte vill undersöka områden som 

redan testats, dels för att med vetenskaplig grund göra rimliga antaganden och därmed 

öka chansen att få signifikanta resultat.  Jacobsen (2002) tar upp att det deduktiva 

angreppssättet har en nackdel i att forskarna lätt kan få förväntningar på empirin. Enligt 

författaren tenderar forskaren då att leta efter den information som upplevs relevant, 

vilket kan leda till begränsningar och att viktig information missas. Det här är något vi 

varit medvetna om i vårt arbete och har därmed varit uppmärksamma och öppna för 

oväntade effekter av våra tillsatta stimuli.  

 

Den aktuella uppsatsen utgår från teorier och begrepp som sedan mynnar ut i 

antaganden, eller hypoteser, och är därmed av ett deduktivt slag. Jacobsen (2002) 

beskriver att forskningen då börjar med att förväntningar skaffas genom tidigare teori. 

Därefter samlas empiri in för att se om förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten (Jacobsen 2002). Bordens och Abbott (2008) menar att ett deduktivt 

angreppssätt innebär att hypoteser formas utefter idéer sprungna ur teori. Deduktiv teori 

är det vanligaste sättet att uttrycka förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell 
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2013). Hypoteserna ska sedan prövas genom en datainsamling, som ger ett resultat och 

mynnar ut i att hypoteserna kan förkastas eller antas (Bryman & Bell 2013). Därefter 

sker en omformulering av teorin, en induktion, som innebär att beskriva konsekvenserna 

av resultatet, så att detta kopplas tillbaka till den teori som utgjorde utgångspunkten för 

forskningen (Jacobsen 2002). Bryman och Bell (2013) menar därmed att deduktiva 

angreppssätt innehåller vissa induktiva inslag. Då analysen och slutsatsen i 

examensarbetet syftar till att återkoppla till teorin, innebär det här vissa induktiva inslag 

i det annars deduktiva angreppssättet.  

 

2.2 Litteraturstudie och datainsamling 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) redogör för att data vanligast beskriver enskilda 

uppgifter, medan information även beskriver datans betydelse. Vidare menar författarna 

att data normalt måste sättas i ett sammanhang för att bli information. Det finns två 

typer av empiriska data; primär- och sekundärdata, och det är möjligt att särskilja data 

genom att titta på när, hur och varför den samlats in (Christensen et al. 2010).  
 

Sekundärdata är den data som samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang än 

den aktuella undersökningen och finns därmed redan tillgänglig (Christensen et al. 

2010; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Christensen et al. (2010) beskriver dock att 

det finns sammanhang, där problemet som undersöks kräver mer information eller en 

annan typ av information än den sekundärdata som finns tillgänglig. Den data som 

genom olika tekniker samlas in för att lösa det specifika marknadsföringsproblemet 

benämns som primärdata, och är skräddarsydd för den problemställning som fastställts 

(Christensen et al. 2010; Jacobsen 2002). Forskaren samlar då in upplysningar från den 

primära informationskällan och då för första gången (Jacobsen 2002).  
 

En form av sekundärdata är litteratur som omfattar exempelvis böcker, tidskrifter och 

artiklar (Björklund & Paulsson 2012). Litteraturstudier möjliggör ofta kartläggning av 

den redan existerande kunskapen och en väl genomförd litteraturstudie minskar risken 

att förbise redan gjorda lärdomar (Björklund & Paulsson 2012; Höst, Regnell & 

Runesson 2006). En styrka med litteraturstudier är att en stor mängd information kan 

samlas in under kort tid (Björklund & Paulsson 2012). 
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Sökningen av sekundärdata har till stor del skett genom universitetsbibliotekets 

sökmotor, där vi genom en gedigen sökning samlat de vetenskapliga artiklar som 

använts i arbetet. Vi har sökt efter begrepp inom sinnesmarknadsföring, samt välkända 

författare och forskare inom ämnet. Vi har även samlat in sekundärdata genom böcker 

och artiklar gällande butiksatmosfären samt kunders rörelsemönster. En nackdel som 

presenteras av Björklund och Paulsson (2012) gällande sekundärdata och som vi haft i 

åtanke vid vår sökning, är att det inte alltid framgår vilka metoder som använts samt i 

vilket syfte informationen samlats in. Vi har därför varit kritiska i användandet av den 

insamlade datan. 
 

Fördelarna med primärdata är att den insamlade datan anpassas efter det specifika 

problemet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Jacobsen (2002) beskriver en fördel i 

att forskaren själv har en viss kontroll över de förhållanden som råder då datan samlas 

in. En nackdel är dock att insamlande av primärdata kräver mycket tid, då den inte finns 

tillgänglig till att börja med (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Då vi undersöker ett 

specifikt problem finns det ingen data som kan ge svar på de frågor om kundernas 

rörelsemönster som vi söker, därmed måste egen primärdata samlas in. I den aktuella 

uppsatsen samlas den data som behövs in genom att observera kunders rörelsemönster 

och beteende i butik.  

 

2.3 Förförståelse 

Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) är det viktigt att redogöra för den egna 

förförståelsen för att läsaren lättare ska förstå tolkningarna. Författarna beskriver att det 

i praktiknära forskning är lämpligt att utgå från egna erfarenheter för att beskriva hur 

idén och problemet arbetats fram. Det är vanligt att redogöra för förförståelsen genom 

att tala om för läsaren varför undersökningen utförs, samt vem som utför undersökning 

(Rosenqvist & Andrén 2006). Vi har valt att arbeta utifrån det här synsättet och 

inkludera en förförståelse redan i inledningskapitlet, där vi beskriver vad som 

föranledde oss att välja ämnet för den här uppsatsen. Det här för att ge läsaren insikt i 

hur vårt problem har arbetats fram.  

 

2.4 Kvantitativ analys  

Undersökningar av kvantitativ natur registrerar främst siffror och fokus ligger på 

mängd, antal och frekvens av variabler som går att kvantifiera (Christensen et al. 2010; 
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Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Jacobsen (2002) menar att det kvalitativa 

angreppssättet används för att mäta den sociala verkligheten. Enligt författaren är 

skillnaden mellan det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet i vilken form 

informationen samlas in, i siffror eller i ord.  
 

En kvantitativ analys ämnar främst att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan 

olika variabler enligt Christensen et al. (2010), vilket den här studien har för avsikt att 

göra. En kvantitativ undersökning studerar det specifika i ett sammanhang, eller delar av 

en helhet (Christensen et al. 2010). En mätning är viktig för att bland annat kunna 

beskriva små skillnader mellan olika variabler (Bryman & Bell 2013). Vårt arbete avser 

att undersöka hur kundens rörelsemönster kan påverkas. För att kunna utföra den här 

undersökningen anser vi att observationer är den bästa metoden, då det ger oss verkligt 

resultat med siffror som statistiskt kan mätas. 
 

Christensen et al. (2010) framhåller en kvantitativ undersökning som strukturerad med 

förutbestämda utgångspunkter, eller hypoteser, som utgör undersökningens ramverk. 

Forskarens roll blir därmed viktig då det är denne som fastställer vad som är intressant 

och relevant (Jacobsen 2002). Det är därmed den kvantitativa undersökningen som 

lämpar sig bäst i de fall det redan finns ett teoretiskt underlag i ämnet (Christensen et al. 

2010). Målet med den aktuella undersökningen är att bidra till dels det praktiska men 

även det teoretiska problemet och enligt Christensen et al. (2010) kan ett resultat 

användas för att utveckla befintliga teorier.  

 

Vår i övrigt kvantitativa undersökning fick vissa kvalitativa inslag, då vi valde att 

genomföra intervjuer för att undersöka vilken typ av auditivt stimuli som var bäst 

lämpat för experimenten.  

 

2.5 Experimentell ansats 

Christensen et al. (2010) menar att en experimentell ansats är lämplig när det finns en 

tydlig bild över problemet som ska studeras. Det bör enligt författarna finnas ett tydligt 

syfte som gärna formuleras och stärks genom hypoteser där antaganden görs. Det är 

undersökningens ansats som bestämmer vilken typ av undersökning det är som kommer 

genomföras och i förlängningen vilken typ av resultat som kan genereras (Christensen 

et al. 2010). Då vi tillsätter förändringar måste vi kunna jämföra mot den naturliga 



  
 

11 

omgivningen för att kunna avgöra om de stimuli som tillsatts har påverkat kunderna. 

Vidare beskrivs ett experiment som en undersökning där individer, eller grupper av 

individer, utsätts för en förändring och resultatet jämförs sedan med samma situation 

utan förändring (Christensen et al. 2010). Jacobsen (2002) framhåller vikten av att då 

säkerställa att de olika grupperna vid en jämförelse faktiskt är jämförbara.  

 

Bordens och Abbott (2008) förklarar att varje experiment består av två variabler, en 

beroende och en oberoende. De menar att den oberoende variabeln är den som 

manipuleras, medan den beroende variabeln är den som observeras och mäts. Värdena 

mellan de olika experimenten jämförs sedan, där man ser till vilken påverkan den 

oberoende variabeln haft på den beroende (Bordens & Abbott 2008; Bryman & Bell 

2013). Christensen et al. (2010) menar att det då är möjligt att se om förändringen är 

orsaken till resultatet. Vår oberoende variabel består av tillsatta stimuli i 

butiksatmosfären, där vi studerar dess påverkan på kundernas rörelsemönster och 

beteende, som därmed utgör den beroende variabeln. 

 

För att med säkerhet kunna säga att det är förändringen som påverkar resultatet krävs en 

helt kontrollerad miljö, det vill säga en laboratoriemiljö (Christensen et al. 2010). 

Bryman och Bell (2013) beskriver en fördel med att utföra experiment i laboratoriemiljö 

då forskaren lättare kan påverka experimentets genomförande och dess upplägg. 

Författarna menar att forskaren vid laboratoriemiljö har större kontroll och att 

experimentet är lättare att replikera. Dock vill vi undersöka kundens rörelsemönster i 

den verkliga och naturliga miljön. Kontrollerade experiment som utförs i verklig miljö 

kallas för fältexperiment (Christensen et al. 2010).  

 

Bordens och Abbot (2008) framhåller en fördel med fältexperiment, då de lätt kan 

generaliseras till en verklig miljö, eftersom att de redan utförts i en sådan. Christensen 

et al. (2010) framhåller dock vissa svårigheter med experiment i verklig miljö, då det 

kan vara svårt att säkerställa lika behandling av alla deltagande. En annan nackdel att 

forskaren har liten kontroll över oväntade faktorer som kan påverka den beroende 

variabeln (Bordens & Abbot 2008). Vi har försökt eliminera risken för att oväntade 

faktorer ska kunna påverka experimentets utfall. Det här genom att uppmärksamma 

faktorer såsom väder och vind för att kunna undvika stora väderskillnader mellan 

experimenttillfällena. Vi har även valt att undvika storhelger som eventuellt kunnat 
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påverka köpbenägenheten. Vad som ska exponeras på Plantagen styrs av centrala 

direktiv och är därmed inget som vi, eller personalen på Plantagen i Kalmar, kunnat 

påverka. Genom att välja närliggande datum för våra experimenttillfällen minimerade vi 

risken för att experimentzonen skulle kunna komma att ändras mellan de olika 

tillfällena, och därmed påverka resultaten.  

 

2.5.1 Intervjuer  

För att undersöka vilket ljud som lämpade sig bäst för experimentet genomfördes 

intervjuer. Svaren från de 18 intervjuer som utfördes analyserades, tillsammans med 

teorin, för att välja ut ett ljud (Bilaga A). Enligt Christensen et al. (2010) har 

intervjuaren vid en semistrukturerad intervju en lista med frågor eller teman som under 

intervjun ska beröras, vilket Bryman och Bell (2013) benämner som intervjuguide. 

Trots att intervjun till viss del styrs av intervjuguiden och det tema som valts, kan både 

innehåll och ordning på frågorna variera från intervju till intervju (Christensen et al. 

2010; Bryman & Bell 2013).  
 

Intervjuerna som genomfördes i den aktuella undersökningen har haft till syfte att 

eventuellt få nya synpunkter och tankar kring ljud, men främst för att få en samlad bild 

av vilka ljud som förknippas med blommor. Intervjuerna är av semistrukturerat slag och 

har haft ett par frågor med ett fokus, det vill säga ljud i det här fallet. I intervjuerna 

ombad vi respondenterna att beskriva det de hör när de tänker på blommor (Bilaga A). 

Intervjuerna har varit semistrukturerade för att vi skulle ha möjlighet att ställa en stor 

och öppen fråga som inledning. Vi räknade med att intervjupersonerna skulle ställa 

följdfrågor, men vi ville trots det inte specificera frågan och på så sätt leda personen 

mot ett visst ljud eller till musik. Det överrepresenterade svaret bland de här 

intervjuerna var fågelläten, men även andra naturljud, såsom ljudet från bin eller vind 

som susar nämndes (Bilaga A).   
 

2.5.2 Urval 

När forskaren bestämmer vilka individer som ska ingå i en undersökning görs skillnad 

på sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Körner & Wahlgren 2012). Ett 

sannolikhetsurval definieras som ett urval där alla i en population har samma chans att 

komma med, medan ett icke-sannolikhetsurval styrs av vissa kriterier (Körner & 

Wahlgren 2012). Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som finns tillgängliga 



  
 

13 

väljs ut för undersökningen (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). 

Bekvämlighetsurvalet är ett icke-sannolikhetsurval och det är graden av 

respondenternas tillgänglighet som avgör vilka som ska ingå i urvalet (Christensen et al. 

2010).  

 

I vår undersökning gjorde vi det förbestämda valet att mäta spenderad tid i 

experimentområdet på 40 personer. Till dess att de 40 individernas tid tagits, skulle 

under tiden alla övriga personer noteras enligt observationsschemat. När de 40 

individerna noterats, avslutades observationerna. En risk med bekvämlighetsurvalet är 

att urvalet inte är representativt för hela populationen (Bryman & Bell; Christensen et 

al. 2010). Då vi undersökte specifikt Plantagens kunder anser vi att de som vi 

observerade var representativa för populationen; Plantagens kunder.  

 

Då studien ämnar undersöka kundpåverkan med ett visst kommersiellt intresse har barn 

helt valts bort från urvalsgruppen i studien. Dock noterades de tillfällen individer haft 

barn som sällskap. 

 

2.5.3 Etik 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) har etiska frågeställningar vid metodvalet 

fått allt större betydelse och Christensen et al. (2010) framhåller vikten av att ta 

ställning till etiken då de flesta marknadsundersökningar är beroende av deltagande från 

allmänheten. Författarna beskriver begreppet etik som uppfattningen om vad som är rätt 

och fel eller uppfattningen om vad som är god moral. De etiska frågeställningarna ska 

finnas med som en integrerad del genom hela forskningsprocessen (Bryman & Bell 

2013).   

 

Christensen et al. (2010) beskriver en tumregel som innebär att inte utföra handlingar 

man själv inte vill bli utsatt för. Det är viktigt att respondenterna ger sitt medgivande till 

att delta i studien (Christensen et al. 2010; Bryman & Bell 2013). För de intervjuer som 

utförts har syftet förklarats för respondenterna i efterhand varpå medgivande gavs. 

Respondenternas personuppgifter har anonymiserats och individen beskrivs enligt kön 

och åldersgrupp. Även den muntliga källa vi använt oss av har gett sitt medgivande för 

referering. Bryman och Bell (2013) förtydligar att om en persons identitet ska avslöjas 

måste personen i fråga få information och tillgång till informationen, men även få veta 
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vilket syfte informationen ska användas i. Det finns emellertid svårigheter i att 

informera alla då observationer utförs (Christensen et al. 2010). Enligt Bryman och Bell 

(2013) är det dock lättare att vid en kvantitativ undersökning anonymisera data och 

rapportera resultaten på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras.  

 

Då den aktuella undersökningen inte sparar eller delar någon identifierande information, 

har vi valt att inte informera de observerade i experimenten om deras deltagande. Vid 

experimenten gavs dock tydlig information till personalen på Plantagen om vår närvaro. 

Vi gav även instruktioner till personalen att tala om för de kunder som eventuellt 

uppfattade vår närvaro vilka vi är och var vi kom ifrån. Vid de manipulationskontroller 

som utfördes i samband med experimenten, valde vi att informera de tillfrågade om 

vilka vi är och att vi genomfört en studie kring kunders rörelsemönster. Ingen 

persondata samlades in om de tillfrågade, utöver kön och åldersgrupp. 

 

2.6 Operationalisering och hypoteser 

Experimenten utfördes på Plantagen på Hansa City i Kalmar (Bilaga E). Beslutet 

grundade sig i att vi ville undersöka hur visuell stimuli tillsammans med, för 

butiksmiljön, kongruent ljud kan påverka kunders rörelsemönster. Effekten av ett visst 

stimuli påverkas enligt Spence et al. (2014) av de övriga stimuli som finns i 

butiksmiljön. För att minska risken att andra varugrupper skulle påverka våra tillsatta 

stimuli, valdes en miljö med en specifik varukategori; blommor och trädgård. På så sätt 

kunde fokus läggas på att finna ett ljud som var kongruent till den här typen av varor.  
 

I uppsatsens inledande kapitel diskuterades det praktiska problemet som visade att 

kunderna endast rör sig i 25 procent av en butik (Sorensen 2003). Levy, Weitz och 

Grewal (2014) framhåller gavelexponering som en effektiv exponeringsyta och 

Underhill (2010) diskuterar möjligheten med vinklade hyllor för att exponera en större 

del av varorna för kunderna. Vi undersöker möjligheter att få kunden att avvika från 

huvudgången då kunder tenderar att röra sig längs det förutbestämda kundvarvet 

(Nordfält 2007; Underhill 2010). Genom att påverka kunderna med hjälp av tillsatta 

stimuli vill vi få dem att lämna kundvarvet och på så sätt få dem att se fler produkter, 

och i förlängningen öka antalet spontanköp. Det är trots allt endast de produkter som 

exponeras för kunderna som utgör föremål för spontanköp (Nordfält 2007). 
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En butik är enligt Underhill (2010) uppbyggd av olika zoner. Den zon vi valt ut på 

Plantagen som experimentområde består till största del av snittblommor och orkidéer 

(Bild 2.1). Zonen utgör en tydlig avkrok från mittgången och är därmed en intressant 

plats för ändamålet (Bilaga B).   

 

För att avgöra vilka stimuli som skulle användas såg vi till tidigare forskning kring 

sinnenas påverkan. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om vilka faktorer i 

butiksmiljön som kan spela in och påverka. Idag innehåller många butiksmiljöer 

naturligt flera olika dofter, men Lunardo (2012) accentuerar doftens negativa aspekter 

och klarlägger att en tillsatt doft kan både framkalla skepsis hos kunden samt äventyra 

den långsiktiga relationen kunden har till butiken.  
 

Trots att doften är en viktig del av atmosfären (Rimkute, Moraes & Ferreira 2016) 

vinner en butik med många naturliga dofter inga fördelar av att tillsätta ytterligare 

artificiella dofter (Parsons 2009). Parsons (2009) nämner florister och bagerier som 

exempel på miljöer med naturliga dofter. En utmaning för blomsterhandlare är därmed 

att skapa en multisensorisk marknadsföring och upplevelse genom att tillsätta stimuli 

som är kongruenta till de intryck och den miljö som redan finns.  

  

2.6.1 Visuell stimuli 

Enligt Spence et al. (2014) är det de visuella aspekterna som drar till sig mest 

uppmärksamhet och enligt Krishna (2010) påverkar visuell stimuli kundens val i butik. 

Även kundens känslor och beteende i butik går att påverka genom bland annat 

butikslayout, inredning, skyltar och färg (Nordfält 2007; Hultén 2014; Bitner 1992). Att 

använda ett visuellt stimuli för att påverka kundernas rörelsemönster blev därför ett 

självklart val.  

Bild 2.1: Experimentzonen. Källa: Egen 
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Visuell stimuli i form av symboler kan enligt Wilson et al. (2008) kommunicera 

budskap mindre direkt än skyltar. Det är enligt författarna ett bra sätt för butiken att 

skapa ett första intryck och det hjälper kunderna att orientera sig. Även Bitner (1992) tar 

upp att kunden kan orientera sig med hjälp av tecken och symboler vilket ger kunden en 

känsla av kontroll. Wilson et al. (2008) förespråkar användandet av färg eller 

markeringar på golvet för att förmedla en symbolisk mening till kunden. En reflektion 

är att golvytor i butikerna idag är relativt outnyttjade. Butikskedjor som IKEA och 

EKO:- har börjat använda golvytorna för att vägleda sina kunder. Dock sker denna 

vägledning längs den redan givna mittgången som utgör kundvarvet, och inte i syfte att 

få kunden att upptäcka mer avlägsna ytor av butiken. En tanke blir då hur symboler 

längs golvet även kan användas för att ytterligare påverka kundens rörelsemönster och 

leda till att fler varor uppmärksammas. 
 

I zoner där kunder rör sig snabbare är det viktigt att ha korta och slagkraftiga budskap 

(Underhill 2010). Vägledande symboler, såsom pilar som syns tydligt på golvet, anser 

vi vara ett sådant budskap. Enligt Underhill (2010) är ett exempel på en bra skylt en 

skylt som kan uppfattas och läsas trots att kunden är i rörelse. Det här utgör ytterligare 

en motivering till valet av en välkänd symbol på en öppen yta. Hommel, Pratt, Colzato 

och Godijn (2001) forskning har visat på att pilar kan ge upphov till omedvetet ändrat 

fokus trots att de inte innehåller någon information eller något budskap utöver dess 

symboliska mening. Enligt Underhill (2010) fokuserar kunden oftast blicken rakt fram 

åt det håll de är på väg, det här för att inte riskera att snubbla. Författaren menar även att 

en bra placering av ett budskap är på en plats som innebär att kundens siktlinje bryts. 

För att undvika att snubbla måste kunden uppmärksamma eventuella hinder framför sig 

och framförallt längs golvet, vilket bör innebära att ett budskap på golvet är effektivt för 

att fånga uppmärksamhet. Hommel et al. (2001) menar även att pilar har förmågan att 

omedvetet styra om kundens uppmärksamhet till den plats pilen pekar på. Då vi vill 

undersöka möjligheten att styra kunden bort från kundvarvet, anser vi att pilen utgör ett 

bra redskap för detta ändamål.  

 

Det är även vanligt att använda sig av färg för att attrahera kunderna och fånga deras 

uppmärksamhet (Bellizzi, Crawley & Hasty 1983). Forskning har visat att varma färger 

som rött och orange är bäst lämpade för att dra till sig uppmärksamhet (Bellizzi et al. 

1983; Evans, Jamal & Foxall 2006; Hultén et al. 2011; Solomon et al. 2013). Vid vårt 
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förbesök vid Plantagen märkte vi dock att golvet har en tegelfärgad röd nyans, vilket 

gör att en varm röd pil inte skulle synas bra. Vi lade även märke till att en större del av 

Plantagens målgrupp verkade vara äldre. Underhill (2010) skriver att synen börjar 

försämras redan efter 40 års ålder och förklarar att hornhinnan gulnar med åldern. 

Författaren framhäver även att äldre människor tenderar att uppfatta färger mer matta 

och därmed föredrar ljusa och vita toner. Grönt och blått är enligt Underhill (2010) svårt 

för äldre att hålla isär och han framhäver att de tydligaste färgerna för dem är svart, vitt 

och rött. Med golvfärgen och den förmodade målgruppen som grund, valde vi att 

använda oss av vita pilar i experimentet. 

 

Vi valde att använda oss av två pilar för att tydligt kunna leda kunderna in i den valda 

zonen (Bild 2.2). Den första pilen placerades i gången för det normala kundvarvet, 

vinklad in mot zonen. Nästa pil placerades på väg in i zonen som en extra tydlig 

förstärkning om att leda kunden hela vägen in till snittblommorna. Vi använde oss av 

vanligt vitt A4-papper som vi laminerade för att uppnå högre hållbarhet. Då golvet var i 

tegel fäste vi pilarna med hjälp av häftmassa, vilket fick en bra fästfunktion på ytan och 

gjorde så att pilarna låg stilla under hela experimentet. 

 

2.6.2 Auditiv stimuli 

Hörselsinnet är det sinne som enligt Nordfält (2007), näst efter synen, tar in mest 

information och enligt Hultén (2015) och Sachdeva och Goel (2015) kan ljud påverka 

attityder, känslor och beteende. North och Hargreaves (1999) menar dessutom att röster, 

ord och musik påverkar oss på ett djupare plan än vad visuell stimuli gör. Vi anser 

därför att auditiv stimuli kan vara ett intressant komplement till de visuella stimuli vi 

har valt.  

Bild 2.2: Visuella stimuli. Källa: Egen 
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Sachdeva och Goel (2015) menar att faktorer så som exempelvis musik kan kontrolleras 

för att skapa en passande atmosfär, och bidra till att en passerande kund antingen 

närmar sig eller undviker miljön. Även kundens spenderade tid i butiken kan påverkas 

genom användandet av bakgrundsmusik (Krishna 2012). Morrin och Chebat (2005) 

belyser att kongruens kan råda mellan en individ och den miljö denne befinner sig i. De 

framhäver att tillsatt stimuli som är kongruent med butiksmiljön, kan väcka en positiv 

respons hos kunderna. Dock framhåller Hynes och Manson (2016) att effekten av 

bakgrundsmusik är marginell och har enligt deras mening endast en liten påverkan på 

kunderna. Vi var öppna för användandet av både musik och ljud, men det vi upplevde 

mest intressant var dock att tillsatt stimuli skulle vara kongruent till miljön. 
  
Med stöd i teorierna om ljudets påverkan och vikten av kongruens, utförde vi intervjuer 

för att finna ett ljud som anses vara kongruent till blommor. Intervjuerna visade att det 

ljud som av flest personer upplevs kongruent till blommor är ljud från naturen, främst 

fågelkvitter, men även bin som surrar samt vinden som susar i träden. Det var ytterst få 

som beskrev musik som första val. Vi valde bort ljudet av surrande bin då det kan finnas 

allergiker som skulle kunna uppleva det som obehagligt. Därmed valdes fågelkvitter 

som kongruent ljud för butiksatmosfären till vårt experiment.  

 

Under våra experiment stängde Plantagen av sin egen musik, för att den inte skulle störa 

vårt tillsatta ljud. Vi valde en högtalare med Bluetooth-funktion för att kunna spela upp 

vårt ljud på avstånd via mobiltelefonen. Ljudslingan var en timme lång och när timmen 

började gå mot sitt slut spelade vi om den från början igen för att det inte skulle hinna 

bli tyst. Ljudklippet innehöll liknande ljud under hela tidsperioden, ljud från svenska 

fåglar i en skogsmiljö. Vi placerade högtalaren på en diskret plats bland vaserna, 

bredvid snittblommorna (Bild 2.3). Ljudnivån anpassades så att den skulle höras till 

platsen där pilarna låg (Bilaga B). Det här för att kunna bidra till att locka in kunder i 

zonen, istället för att bara påverka de som redan valt att gå in dit. 
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2.6.3 Observationer och observationsschema 

För att samla empirisk data om exempelvis kunders rörelsemönster är direkta 

observationer av en händelse är en lämplig metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2014). Jacobsen (2002) beskriver att information kan samlas in genom att undersökaren 

ser till hur människor rör sig eller beter sig i olika situationer.  

 

Vi ville undersöka om kunderna påverkades av de stimuli som vi tillsatt och var 

intresserade av huruvida deras beteende förändrades. Jacobsen (2002) menar att 

datainsamling genom observationer är en bra metod att använda då man vill se kundens 

faktiska beteende, inte vad de själva säger att de gör. Christensen et al. (2010) beskriver 

att människan gärna framställer sig så som de skulle vilja vara i stället för hur de 

verkligen är. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att undersökaren med 

hjälp av observationer fångar ofiltrerad förstahandsinformation. Även Christensen et al. 

(2010) framhåller observationernas styrka då det ger möjlighet att studera individers 

verkliga och omedvetna beteende i reell tid. En begränsning när det gäller observationer 

är dock att den som undersöker enbart ser vad individerna gör, inte vad de upplever eller 

vad de tänker (Jacobsen 2002).  
 

Jacobsen (2002) och Christensen et al. (2010) framhåller två olika typer av 

observationer; dolda eller öppna. Vid öppna observationer vet individerna som deltar 

om att de observeras och vid dolda observationer gäller motsatsen (Christensen et al. 

2010). De observerade har då inte några skäl till att ändra beteende (Jacobsen 2002). För 

att inte upptäckas av andra kunder eller för att de inte skulle uppleva att de observerades 

cirkulerade vi i butiken på ett, för kunden, naturligt sätt. Vi höll oss främst inom 

avdelningen för trädgårdsmöbler, det här för att ge sken av att vi var intressenter för nya 

Bild 2.3: Plats för högtalare. Källa: egen 
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utemöbler. Vid de tillfällen andra kunder intresserade sig för möblerna rörde vi oss till 

andra produktgrupper för att inte hamna i vägen och uppmärksammas.  
 

Då vi i undersökningen utgick från teori och därmed har haft en klar bild över vad vi 

velat undersöka har vi använt oss av, vad Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) kallar 

för, en strukturerad form av observationer. Vi använde ett i förväg bestämt och 

standardiserat observationsschema (Bilaga C) vilket är det vanligaste sättet att 

dokumentera observationerna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  Christensen et al. 

(2010) framhåller att ett observationsschema ska vara förutbestämt och att undersökarna 

ska vara klara över vilka kriterier som gäller för observationen. Inför vår studie besöktes 

därför Plantagen för att se hur butiken såg ut, hur kunderna rörde sig samt vilka 

eventuella ställningstaganden som skulle kunna uppstå. Det här för att vi skulle ha 

möjlighet att utforma ett så tydligt och säkert observationsschema som möjligt.  
 

För att ha möjlighet att undersöka kundernas rörelsemönster, skapade vi i 

observationsschemat en variabel för vilken riktning de gick (Bilaga C). Vi ville 

observera om kunderna gick förbi området, gick in den valda vägen för våra pilar eller 

om de gick in i området en tredje väg, vilket vi under observationerna benämnde som 

fel väg på tilläggsraden. Det förutbestämda schemat har vid alla observationstillfällen 

sett likadant ut och delades in efter de olika tillfällena; kontrollgrupp, experimenttillfälle 

1 och experimenttillfälle 2.  

 

Vi hade med variablerna kön och ålder för att ha möjlighet att kunna mäta skillnader i 

rörelsemönster mellan de olika. Vi tyckte även det var intressant att kunna notera om 

kunderna hade sällskap och i så fall vilken typ av sällskap, samt om de körde kundvagn 

eller inte. Vid de tillfällen då kunder gick i par eller grupp valde vi att observera den 

vuxna kund som gick längst till vänster, alternativt den gruppmedlem som först gick in i 

experimentzonen. Valet gjordes på grund av att den kund som gick till vänster var 

närmst experimentområdet. Alla observationsscheman innehöll fält som möjliggjorde 

för tidtagning. 
 

Enligt Christensen et al. (2010) innebär en kontinuerlig observation att undersökaren 

observerar alla typer av intressanta beteenden under en viss period. För de 40 personer 

som tidtogs, noterades hur lång tid de uppehöll sig i zonen samt om de rörde vid eller 

plockade några varor. En rad för övriga kommentarer lades till för att ha möjlighet att 
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notera oväntade händelser. Under tiden, skulle alla övriga som gick förbi 

experimentzonen alternativt gick andra vägen, observeras och noteras. Det här för att ha 

möjlighet att jämföra hur stor andel som gick rakt förbi zonen. Vi stod tills dess att vi 

observerat 40 personer, alternativt i maximalt fyra timmar per dag. Efter cirka två 

timmar tog vi en paus från experimentet och observationerna för att få frisk luft och nytt 

fokus.  
 

Christensen et al. (2010) menar att det inför varje observation bör noteras vissa 

bakgrundsfakta. Författarna beskriver att det bland annat kan handla om vem som 

observerar, var observationerna utförs samt vilka som observeras. Då vår undersökning 

vid alla tillfällen utfördes av samma personer och på samma plats har det inte varit 

nödvändigt, men vi har inför varje observationstillfälle noterat datum, 

väderförhållanden samt starttid. Vi har eftersträvat liknande förhållanden vid alla 

tillfällen observationerna utförts, men noterat för att ha underlag för analys av 

eventuella skillnader.   

 

2.6.4 Kontroll- och experimentgrupper 

Rosenqvist och Andrén (2006) framhåller att i ett experiment arrangera undersökningen 

på så sätt att man kan vara säker på att den variabel man vill undersöka, är det enda som 

kan påverka utfallet. Christensen et al. (2010) ger en förenklad förklaring av ett 

experiment som en studie där grupper eller individer jämförs då de utsatts för någon 

slags förändring i sin miljö. Resultaten jämförs sedan mellan den grupp som utsatts för 

förändring, det vill säga experimentgruppen, mot den grupp som inte erhållit någon 

förändring i miljön, kontrollgruppen. Även Rosenqvist och Andrén (2006) lyfter fram 

vikten av att ha en kontrollgrupp som inte utsätts för någon påverkan. 

 

Kontrollgrupp 

Vid kontrolltillfället observerades Plantagens kunder i den naturliga butiksmiljön, det 

vill säga utan tillsatta stimuli. Det första observationstillfället ägde rum fredag 15 april. 

Väderförhållandet var växlande molnighet och blåsigt, samt cirka 8 grader i temperatur. 

Det upplevdes som kallt vårväder och jacka behövdes. När vi hade observerat och tagit 

tid på 40 personer som gick in i zonen den väg pilarna i experimenten senare skulle 

ligga (Bilaga B), hade vi totalt observerat 199 personer.  
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Experimentgrupp 1 

Vid experimenttillfälle 1 observerades kunderna med tillsatta visuella stimuli i form av 

vita pilar. Det första experimentet ägde rum fredag 29 april samt lördag 30 april. 

Väderförhållandet var soligt, samt cirka 10 grader i temperatur. Det upplevdes varmt 

och många gick sommarklädda. När vi hade observerat och tagit tid på 40 personer som 

gick in i zonen den väg pilarna låg (Bilaga B), hade vi totalt observerat 301 personer.  

 

Experimentgrupp 2 

Vid experimenttillfälle 2 observerades kunderna med tillsatta visuella stimuli i form av 

vita pilar samt auditivt stimuli i form av fågelkvitter. Det andra experimentet ägde rum 

fredag 6 maj samt lördag 7 maj. Väderförhållandet var soligt, samt cirka 19 grader i 

temperatur. Det upplevdes som sommarvärme och var mycket varmt. När vi hade 

observerat och tagit tid på 40 personer som gick in i zonen den väg pilarna låg (Bilaga 

B), hade vi totalt observerat 394 personer.  
 

När auditivt stimuli var tillsatt upplevde vi plötsligt att många kunder närmade sig 

trädgårdsbelysningen, som var belägen på andra sidan skiljeväggen om vår zon (Bilaga 

B). Därför valde vi att notera hur många som gick till trädgårdsbelysningen under 

experimenttillfället.  Vi ville därefter kontrollera om ljudet faktiskt haft inverkan på 

kundernas rörelsemönster mot belysningen och valde att genomföra en efterkontroll. Vi 

tog bort våra tillsatta stimuli när experiment 2 var genomfört och ägnade därefter en 

timme åt att studera hur många kunder som närmare sig belysningen i den naturliga 

butiksmiljön. Det visade sig dock inte förekomma någon procentuell skillnad mellan de 

båda tillfällena, varför vi inte kommer att gå vidare in på det i kommande kapitel.  

 

Kontrollgrupp 2 

När experimenttillfälle 2 var genomfört, reflekterade vi över den stora skillnaden i antal 

det blivit sedan kontrollgruppen. Vi tyckte det kändes orimligt att Plantagen hade fler 

besökare, men att färre gick in i vår zon när vi hade två tillsatta stimuli. Därför började 

vi överväga om det kunde ha en felaktig effekt att vårt kontrollgruppstillfälle var belagt 

hela tre veckor tidigare samt under andra väderförhållanden. Vi valde därför att göra om 

kontrollgruppen redan söndag 8 maj och måndag 9 maj för att få alla tillfällen belagda 

till en närliggande tidsperiod med likartade väderförhållanden för att se om vi fick ett 

annat utfall. 
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Vid kontrolltillfälle 2 observerades återigen kunderna i den naturliga butiksmiljön, det 

vill säga utan tillsatta stimuli. Väderförhållandet var likt dagarna innan soligt och cirka 

19 grader i temperatur. Det upplevdes som sommarvärme och var mycket varmt. När vi 

hade observerat och tagit tid på 40 personer som gick in i zonen den väg pilarna i 

experimenten hade legat (Bilaga B), hade vi totalt observerat 453 personer.  

 

Totalt sett har 1347 personer observerats, men då den första kontrollgruppen inte 

fortsättningsvis kommer att finnas med, kommer det totala antalet utgöras av 1149 

observationer (Bilaga F, Tabell 17). 

 

Manipulationskontroll 

För att undersöka om de observerade i experimentet påverkats medvetet eller ej av de 

stimuli som tillsatts, har manipulationskontroller utförts på en mindre grupp av de som 

följt tillsatt stimuli. Efter ett förutbestämt frågeformulär tillfrågades individen om denne 

uppfattat de visuella alternativt det auditiva stimuli (Bilaga D). Frågorna utformades för 

att inte verka ledande, samt att ljudet pausades innan kontakten upptogs med individen. 

Vi ställde även följdfrågor om färgen på pilarna samt vad för slags ljud de hört. Det 

gjordes för att kontrollera att de tillfrågade inte svarat falskt ja på första frågan, vilket 

enligt Christensen et al. (2010) kan förekomma då individer gärna framställer sig på 

bästa sätt. 

 

2.7 Bearbetning av data 

En hypotes definieras som ett påstående eller antagande om hur något förhåller sig 

(Jacobsen 2002). Det måste sedan empiriskt undersökas och slutsatser dras med hjälp av 

hypotesprövning, som möjliggör att med statistiska metoder avgöra om en uppställd 

hypotes kan förkastas till förmån för en mothypotes (Jacobsen 2002; Höst et al. 2006). 

Körner och Wahlgren (2006) menar att forskaren med hjälp av den statistiska 

hypotesprövningen kan bedöma trovärdigheten i hypoteserna angående populationen. 

Ett p-värde anges som talar om hur stor sannolikheten är att få minst en lika stor 

skillnad som den vi fått mellan stickprovets värde och nollhypotesens värde (Körner & 

Wahlgren 2006). Wahlgren (2012) och Christensen et al. (2010) förklarar att 

hypoteserna kan prövas i SPSS, ett statistikprogram som används för att analysera den 

insamlade datan. SPSS är inom samhällsvetenskapen den mest använda mjukvaran för 

analyser av kvantitativ data (Bryman & Bell 2013). 
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Den statistiska signifikansen handlar om den risknivå forskaren är villig att acceptera 

vid hypotesprövningen (Bryman & Bell 2013). Tecknet för signifikans är α, utläses alfa, 

och det är vanligt att välja en signifikansnivå på p < 0,05 eller p < 0,1 (Bryman & Bell 

2013; Körner & Wahlgren 2006). Det innebär att risken för att se ett samband trots att 

ett sådant inte existerar är mindre än fem respektive tio procent. Vi har valt att 

genomföra våra hypotesprövningar på fem procents signifikansnivå, då det enligt 

Körner och Wahlgren (2006) nästan alltid används om det inte finns särskilda skäl till 

att välja annorlunda. Burns och Burns (2009) pekar på metaanalyser som ett viktigt 

begrepp. Författarna förklarar att en metaanalys kan beskrivas som en analys av en 

analys, där olika signifikanser kan jämföras med varandra. Genom Fishers kombinerade 

sannolikhetstest kan två oberoende testers p-värden kombineras med varandra för att få 

fram den gemensamma signifikansen för de båda grupperna (Kost & McDermott 2002).  
 

Körner och Wahlgren (2012) tar upp att den insamlade datan kan mätas genom olika 

variabler, där skillnad görs på kvantitativa variabler och kategorivariabler. Författarna 

förklarar att kvantitativa variabler är numeriskt mätbara, medan kategorivariabler är 

icke-numeriska och kan även kallas för kvalitativa variabler. Enligt Körner och 

Wahlgren (2012) kan de här variablerna sedan delas upp enligt olika skalor, där en 

kvalitativ variabel mäts i nominalskala. Christensen et al. (2010) lyfter fram att ålder, 

kön och andra klasser eller egenskaper är exempel på sådant som utgör en nominalskala. 

Nominalvariabler kan inte rangordnas (Bryman & Bell 2013). I vårt fall tillfaller de 

flesta variabler en nominalskala. Christensen et al. (2010) understryker att trots att en 

nominalskala innehåller siffror i analysprogrammet, så är dessa endast beteckningar 

utan numerisk mening.  
 

Christensen et al. (2010) framhåller att Chi2-test är lämpligt att använda sig av vid 

jämförelse mellan två olika nominalskalor. Bryman och Bell (2013) förklarar att ett 

Chi2-test mäter huruvida det finns ett samband mellan två olika variabler. Enligt 

Christensen et al. (2010) är en korstabell en bra start för att få en första överblick av 

sambandet mellan två olika nominalskalor. För att testa om dessa skillnader är 

signifikanta, kan hjälp tas av ett Chi2-test (Christensen et al. 2010; Bryman & Bell 

2013). Chi2-testet anger hur mycket tabellens faktiska värden skiljer sig från de 

förväntade värden som skulle ha funnits om de båda grupperna hade haft en lika stor 

andelsmässig fördelning (Christensen et al. 2010). De förväntade värdena har räknats ut 

genom att utgå från de observerade antalen i en grupp och den procentandel de utgör. 
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Procentandelen har sedan för varje rad multipliceras med det totala antalet i den grupp 

vi jämfört med. I vårt fall har de hypoteser som består av två nominalvariabler prövats 

med hjälp av Chi2-test.  
 

En kvotskala beskrivs av Christensen et al. (2010) och Körner och Wahlgren (2012) 

som en löpande skala, intervallskala, med en naturlig nollpunkt. Exempel på 

kvotvariabler enligt Christensen et al. (2010) är inkomst, antal barn samt antal anställda. 

Variablerna för tid spenderad i experimentzonen samt variablerna för de olika typer av 

köpbeteende vi studerat, tillfaller kvantitativa och kvantifierbara variabler. 
 

Wahlgren (2012) anger att skillnader i två olika medelvärden tas fram genom t-test. 

Sundell och Broms (2009) påpekar däremot att vid test av medelvärden mellan flera 

olika variabler, är inte ett t-test tillräcklig, utan då kan ett ANOVA-test med fördel 

användas. Wahlgren (2012) förklarar att ANOVA är en variansanalys och poängterar att 

gruppindelningen måste vara numerisk vid den här typen av test. Sundell och Broms 

(2009) förklarar att ANOVA testar hypotesen att alla medelvärden är lika. Om 

ANOVA-testet ger signifikant resultat betyder det att minst ett av medelvärdena skiljer 

sig åt från de andra. Wahlgren (2012) förklarar även ett tilläggstest som kan användas i 

ANOVA, i form av Levenes test. Författaren menar att det här testet används för att 

kontrollera om variansen i de olika grupperna är lika, där p > 0,05 innebär det att inte 

finns signifikanta skillnader i spridning. 
 

Sundell och Broms (2009) anger att ANOVA-testet jämför variansen både inom och 

mellan de olika grupperna för att räkna ut ett F-värde. Författarna förklarar vidare att F-

värdet sedan jämförs av SPSS mot ett kritiskt värde, som varierar beroende på hur 

många personer som ingår i undersökningen. Sundell och Broms (2009) understryker att 

om det är stor variation mellan grupperna och liten variation inom grupperna, kommer 

F-värdet bli högt och då blir signifikansen låg. Vidare menar författarna att om det inte 

framkommer någon signifikans i ANOVA-testet är det ingen mening i att gå vidare med 

ytterligare test. Skulle det därmot förekomma signifikant resultat, kan en 

regressionsanalys ge svar på mellan vilka variabler skillnaden finns (Wahlgren 2012). 

Den utav våra hypoteser som innehåller både en kvotskala samt nominalskala, har 

prövats genom användandet av en ANOVA-tabell. Då vi har tre olika tillfällen; 

kontrollgrupp, experimenttillfälle 1 samt experimenttillfälle 2 att jämföra värden 

mellan, är ANOVA-testet bättre lämpat än ett t-test. Vi har dock även utfört t-test 
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mellan kontrollgruppen och experimenttillfälle 2, för att kunna utgöra om det 

förekommer några specifika skillnader då ljudet är tillsatt. 

 

2.8 Vetenskapliga krav 

Det finns vetenskapliga mått som mäter en studies trovärdighet (Björklund & Paulsson 

2012). Jacobsen (2002) framhåller att undersökningar alltid ska försöka minimera risken 

för fel och problem och accentuerar vikten av att forskare förhåller sig kritiskt till 

kvaliteten på den information som samlats in. Författaren understryker vikten av att 

kritiskt bedöma informationens giltighet och tillförlitlighet och Björklund och Paulsson 

(2012) framhåller att de här aspekterna alltid ska beaktas i vetenskapliga sammanhang. 

Begreppen giltighet och tillförlitlighet är inom den kvantitativa forskningen mer kända 

som validitet respektive reliabilitet (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002, Christensen 

et al. 2010). Christensen et al. (2010) framhåller att validitet och reliabilitet bör ges plats 

under hela arbetet och ställningstaganden kring eventuella felkällor måste göras.  

 

2.8.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det som är avsett att mätas och beskrivs som det 

viktigaste kravet på ett mätinstrument (Christensen et al. 2010; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014). Körner och Wahlgren (2012) menar att om det finns 

anledning att ifrågasätta validiteten, kan hela undersökningen ifrågasättas. Författarna 

beskriver vidare validitet som frånvaron av systematiska mätfel. Det 

observationsschema som i undersökningen använts, har med noggrannhet utformats för 

att matcha de hypoteser som framställts. Det här för att kunna observera de faktorer som 

vi sedan avsåg att mäta. 
 

Christensen et al. (2010) tar upp att det vid experiment finns två olika typer av validitet, 

den interna och den externa. Bryman och Bell (2013) förklarar att den interna 

validiteten handlar om orsak och verkan mellan den beroende och oberoende variabeln, 

det vill säga kausalitet och orsakssammanhang. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

klargör att den interna validiteten avser överensstämmelse mellan ett begrepp och den 

operationella definitionen av det. Bryman och Bell (2013) menar att intern validitet 

avser huruvida skillnaden är orsakad av den tillförda förändringen och inte något annat.  
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I vårt fall innebär det huruvida något annat, utöver våra tillsatta stimuli, kan ha påverkat 

resultatet. För att undvika yttre påverkan har vi vid varje observationstillfälle noterat 

väderförhållanden för att utesluta att det kan utgöra någon större påverkan. Om det vid 

ett planerat observationstillfälle hade regnat kraftigt hade tillfället flyttats. Inne i butiken 

var förhållandena likvärdiga vid varje tillfälle vi var där. Vi ser därmed inget som kan 

ha haft någon större effekt på mätningen.  

 

Christensen et al. (2010) samt Bryman och Bell (2013) beskriver observatörseffekten 

och att undersökarens förväntningar kan påverka den observerade. Dock har vi 

genomfört dolda observationer och borde därmed inte ha påverkat de observerade till att 

ändra beteende. Vi har genomfört manipulationskontroller, men de genomfördes först 

efter avslutad observation och påverkade inte i experimentzonen. Vid intervjuerna 

formulerades frågorna så att de inte skulle verka ledande, men trots det här finns en 

möjlig risk för att respondenterna blivit påverkade av oss när de givit sina svar. 

 

I experimentområdet fanns två vägar för kunderna att gå in i zonen. Vi valde att lägga 

pilarna vid den första gången och räknade endast att kunden gick in i zonen via pilen 

om denne gick exakt det hållet (Bilaga B). För de kunder som gick in det andra hållet 

noterades att de gick in i experimentområdet, men fel väg. Det här för att med högre 

säkerhet kunna avgöra om det faktiskt var pilen som hade påverkan, eller inte.  

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) är den externa validiteten oberoende av 

den interna och kan inte bedömas utan att veta hur det empiriska materialet ser ut och 

hur det samlats in. Jacobsen (2002) beskriver att den externa validiteten mäter till vilken 

grad resultaten kan generaliseras. Författaren framhåller att extern giltighet och relevans 

ges om resultatet kan generaliseras och är giltigt även i andra sammanhang. Bryman och 

Bell (2013) framhåller därför att det är noga att urvalsgrupperna är representativa för 

undersökningen.  I den genomförda studien är experimentet utfört i en specifik miljö, 

vilket gör att resultatet enbart kan generaliseras till en viss bransch eller möjligen en 

viss typ av avdelning. Jacobsen (2002) accentuerar att det vid stickprov inte är möjligt 

att vara säker på att det är representativt för hela populationen. Författaren menar trots 

det att vi kan argumentera för sannolikheten att stickprovet är representativt. I 

undersökningen observerades alla kunder som passerade experimentområdet på 
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Plantagen vilket blev mellan 300-450 personer per observationsgrupp. Det anser vi vara 

representativt för kunder på en blomsterhandel i Kalmar.  
 

2.8.2 Reliabilitet 

En undersöknings validitet förutsätter att undersökningen visar på en tillräckligt hög 

grad av reliabilitet (Bryman & Bell 2013). Reliabiliteten innebär huruvida 

undersökningen är tillförlitlig nog att ge samma resultat vid en replikering, det vill säga 

huruvida undersökningens mätmetod kan motstå de slumpmässiga fel som kan uppstå. 

(Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2013). Körner och Wahlgren (2012) menar att 

noggrannhet vid mätningen gör det slumpmässiga felet så litet som möjligt. I de fall 

resultaten ändras från gång till gång råder det därmed låg reliabilitet och det kan röra sig 

om just slumpmässiga eller tillfälliga hänseenden som påverkar (Bryman & Bell 2013).  

 

Enligt Körner och Wahlgren (2012) kan mätvärdet påverkas av flera faktorer. 

Författarna beskriver själva mätinstrumentet som en faktor, men även personen som 

utför mätningen, omgivningen samt objektet som undersöks. Förutsättningarna för 

reliabiliteten förbättras vid dolda observationer då kunden är omedveten om att denne 

observeras (Jacobsen 2002).  

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) accentuerar att reliabilitet innebär att ett 

mätinstrument ska ge pålitliga svar. Bryman och Bell (2013) menar att reliabiliteten 

oftast är bäst gångbar i den kvantitativa forskningen, där det handlar om att måttet ska 

vara stabilt. Vid strukturerade observationer trycker Bryman och Bell (2013) på vikten 

av att observationsschemat är tydligt och att de som observerar är överens om hur 

kodningen går till, något författarna benämner som interbedömarreliabilitet. Enligt 

Bryman och Bell (2013) berör interbedömarreliabilitet de subjektiva bedömningar som 

ibland måste göras. Ett exempel på subjektiva bedömningar som uppstod i den aktuella 

undersökningen var att bedöma ålder på de observerade. För att minimera risken för fel 

formulerades ålderskategorier där vi med godtyckliga bedömningar tillsammans 

avgjorde ålderskategoriseringen (Bilaga C). Då det enbart var vi två som utförde 

observationerna och då vi hela tiden fanns på plats samtidigt har kodningen skötts 

likvärdigt vid alla de observationstillfällen som presenteras i arbetet.  
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Begreppet intrabedömarreliabilitet innebär att den som observerar även ska vara 

konsekvent över tid och att observationsschemat ska vara tillämpbart vid olika tillfällen 

(Bryman & Bell 2013). Det finns risk att observatörernas uppmärksamhet försämras 

eller att de blir trötta av arbetet (Bryman & Bell 2013). I den aktuella undersökningen 

var vi noga med att göra avbrott för att hela tiden hålla koncentrationen uppe.  

 

2.9 Metodreflektion 

Om undersökningen skulle göras om idag finns några ställningstaganden som skulle 

diskuteras extra noga. Vid urval är det enligt Jacobsen (2002) vanligast att tänka på 

urval av personer. Dock framhåller författaren att det vid observationer är viktigt att 

tänka på urval av plats. Vid val av experimentplats undersöktes flera möjligheter, där 

Plantagen var ett av alternativen. En optimal plats för experimenten hade varit en 

avdelning med bara en in- och utgång, så att inte kunderna hade möjlighet att komma 

från flera olika håll. I det aktuella fallet fick vi i förväg specificera experimentzonen och 

ta ställning till hur de kunder skulle observeras som gick alternativa vägar gentemot den 

där vi lagt pilarna. Då tiden var knapp och vi fick god kontakt med personalen på 

Plantagen, gjorde vi detta val trots att det inte fanns någon optimal experimentzon för 

oss. 

 

En aspekt vi kan se tillbaka på med kritiska ögon är att vi avgränsade oss till 

avdelningen för snittblommor utan att göra någon förstudie för huruvida försäljningen 

av dem är säsongsbetonad. Vi kunde istället ha koncentrerat oss på en vara som är 

aktuell för årstiden för att få ihop en större urvalsgrupp för tidtagningen och på så sätt 

ha ett större underlag att analysera. Exempelvis kunde vi ha avgränsat oss till att 

förlägga experimentet bland trädgårdsväxter istället, om det hade funnits en lämplig zon 

att experimentera i där de varorna är placerade. 

 

Att samla data genom observationer har både för- och nackdelar, men en av nackdelarna 

beskrivs av Björklund och Paulsson (2012) och handlar om den tidsåtgång som krävs. I 

den aktuella undersökningen har tiden varit begränsad, vilket inneburit att 

observationstillfällena belagts på olika veckodagar. Om experimentet skulle ha 

genomförts på nytt, och om tiden inte varit lika knapp, skulle vi ha varit konsekventa 

med vilken veckodag som använts genomgående för varje experiment.  
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Valet att observera den person som gick till vänster eller som först gick in i 

experimentzonen, vid de tillfällen då kunder handlade i sällskap, kan kritiseras då det 

var ett godtyckligt val. Vi anser dock att vi var tvungna att göra någon form av urval av 

de kunder som hade sällskap, då gruppmedlemmarna troligtvis går tillsammans. Det här 

innebär att om en går in i experimentområdet så går förmodligen resterande sällskap 

samma håll. Vi hade då inte kunnat dra slutsatsen att det var tillsatt stimuli som 

påverkade istället för sällskapet.  
 

En kritik som vi i efterhand kan ge vårt observationsschema, är att vi endast noterat 

kundvagnsstatus hos den observerade kunden. Det kunde med fördel ha noterats om 

någon annan i sällskapet hade en kundvagn. Vi kunde även ha genomfört 

manipulationskontroller med några av de som gick förbi experimentområdet med vagn. 

Det hade utgjort ett intressant underlag för analysen att veta om de lagt märke till våra 

pilar eller ljudet.  
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3 Referensram 
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter kring hur butikens atmosfär 

påverkar kunden, som följs av hur marknadsföraren kan påkalla uppmärksamhet. De 

valda hypoteserna motiveras löpande i texten i de stycken där de berörs teoretiskt. 
 

3.1 Servicelandskap och atmosfär 

Bitner (1992) konstaterar att det mänskliga beteendet påverkas av den fysiska 

omgivningen. Mehrabian och Russell utvecklade tidigt en modell för att analysera de 

effekter miljön har på individen, S-O-R-modellen (Yalch och Spangenberg 2000). 

Tombs och McColl-Kennedy (2003) beskriver Mehrabian och Russells forskning kring 

de olika stimuli som finns i en servicemiljö och hur de påverkar kundens emotionella 

tillstånd. Författarna menar att stimuli från omgivningen (S) leder till att känslor uppstår 

(O), som i sin tur påverkar beteendet (R). Enligt Tombs och McColl-Kennedy (2003) 

klassas dessa gensvar som uppstår av stimuli som antingen ett närmande eller 

undvikande beteende (Figur 3.1).  

 

Sachdeva och Goel (2015) menar att en målsättning bör vara att påverka kunderna att 

stanna längre i butiken då det generellt sett innebär mer kontakt med produkterna och i 

förlängningen då även mer försäljning. Nordfält (2007) definierar butiksatmosfären som 

fysiska och icke-fysiska element i en butiksmiljö som kan kontrolleras i syfte att 

påverka kunden. Kotler (1974) menar att servicelandskapet upplevs genom synen, 

hörseln, doften och känseln, vilket mer specifikt utgörs av faktorer så som färg, 

ljusstyrka, volym, friskhet och temperatur.  
 

Även Sachdeva och Goel (2015) belyser att butiksmiljön påverkar en kunds humör och 

Figur 3.1: S-O-R-modell. Källa: Mehrabian och Russel (1974) Fritt översatt 
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känslor som i sin tur påverkar dennes beteende. För att göra kunden nöjd menar 

författarna att butiksatmosfären bör vara passande för den delen av butiken. Enligt 

Sachdeva och Goel (2015) kan faktorer som ljus, färg och musik kontrolleras för att 

skapa den passande atmosfären. Författarna beskriver att de olika faktorerna uppfattas 

på några sekunder och en passerande kund avgör då om denne ska närma sig eller 

undvika miljön. Turley och Milliman (2000) lyfter fram att trots att en stor del av 

forskningen har visat vilka stimuli i butiksmiljön som har en viss effekt, så saknas det 

fortfarande förståelse kring vilka element i atmosfären som är mest väsentliga då 

kunden skapar ett närmande eller undvikande beteende. Dickson, Kavanagh och 

MacLeod (2016) menar dock att kunder har lättare att utveckla ett undvikande beteende, 

än ett närmande sådant. 

 

3.1.1 Butikens utformning 

Bitner (1992) menar att en väl planerad butik hjälper sina kunder att hitta produkter och 

orientera sig med hjälp av tecken och symboler och ger på så sätt kunden en känsla av 

kontroll. Även Wilson et al. (2008) menar att den fysiska butiksmiljön fungerar som 

vägledning för kunden. Författarna menar att beroende på hur miljön är utformad kan 

kundens flöde antingen effektiviseras eller hindras. Sorensen (2003) framhåller att 

kunder normalt sett bara rör sig i 25 procent av butiken men understryker att det är 

viktigare att kunderna är i rätt delar av butiken, än att de är i många delar av den. 
 

Underhill (2010) beskriver att en butik består av olika zoner där kunderna spenderar en 

längre eller kortare tid. Författaren framhåller vikten av att kartlägga zonerna för att ta 

reda på var kunderna naturligt saktar ner för att handlarna ska ha möjlighet att anpassa 

budskapen. Underhill (2010) beskriver att en vanlig detaljhandelsmiljö är utformad så 

att kunderna måste röra sig i sidled, vilket författaren menar strider mot det normala 

rörelsemönstret att gå och se framåt.  
 

För att få kunden att handla från en större del av ytan framhåller Nordfält (2007) det 

tvingande kundvarvet som ett sätt. Författaren menar dock att många detaljister väljer 

en mer frivillig variant. Underhill (2010) menar att en annan vanlig lösning är så kallad 

gavelexponering. Levy et al. (2014) framhåller gavelexponering som en effektiv 

exponeringsyta där handlare ofta säljer produkter med hög marginal. Även Underhill 

(2010) framhåller att gavlarna är ett mycket effektivt sätt för att öka försäljningen men 
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författaren betonar nackdelen i att det bara finns två möjligheter för gavelexponering per 

gång i butiken. 
 

Ytterligare en metod som beskrivs av Underhill (2010) är vinklade hyllor. Författaren 

menar att genom att vrida hyllorna i 45 graders vinkel, till skillnad mot de 90 grader 

som butikerna vanligen har, kommer mer av innehållet i hyllorna exponeras för 

kunderna. Enligt Underhill (2010) är det en effektiv lösning till att kunden inte 

uppmärksammar så stor del av butiken. Nordfält (2007) framhåller dock att det finns 

risk att kunden inte uppmärksammar varorna trots tydlig exponering och Underhill 

(2010) beskriver en nackdel då vinklingen innebär att hyllorna tar upp cirka 20 procent 

mer av golvytan och därmed leder till att butiken endast kan visa upp 80 procent av den 

varumängd som normalt ryms.  
 

Eskilsson och Fredriksson (2010) lyfter fram två sätt att kommunicera i butiken, 

antingen kommunikation som vägleder eller genom att kommunicera mer påtvingande. 

Författarna menar att syftet i båda fallen är att generera köp, men framställer det 

vägledande sättet som mer positivt.  
 

3.1.2 Rörelsemönster i butik 

Nordfält (2007) visar på att kunder tenderar att röra sig längs butikens yttervarv och 

koncentrerar sig på produkterna som finns där. Underhill (2010) menar att kunder 

normalt går efter högervarvet och vanligast är att de håller blicken framåt. Enligt 

författaren ser kunderna helst dit de är på väg att gå för att inte riskera att snubbla. Det 

är enligt Underhill (2010) möjligen i en öppen miljö utan hinder eller i en miljö kunden 

känner sig hemma som denne vrider mer på huvudet och författaren lyfter fram en 

utmaning i att utforma butiken för att säkerställa naturliga stopp för kunden, men 

samtidigt se till att de uppmärksammar det som finns längs vägen.  
 

Underhill (2010) framhåller att de flesta shoppare inte bara går åt höger, de sträcker 

även höger hand mot varorna, med förklaringen att de flesta människor är högerhänta. 

Enligt Sorensen (2003) spenderar kunder mer pengar per köptillfälle om butiken har 

högervarv. Författaren fortsätter med att beskriva att det är de produkter som finns längs 

kundens vägar genom butiken som utgör föremål för eventuella opportunistiska köp.  
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Hui, Bradlow och Fader (2009) menar att kunderna har större benägenhet att gå till en 

viss zon i butiken om det finns andra kunder där, men samtidigt minskas 

köpbenägenheten av att det finns fler kunder i zonen. Författarna menar att trängsel 

därmed kan vara positivt för konsumenternas rörelsemönster i butik, medan det är 

negativt för deras köpbeteende.  

3.1.3 Budskap och beslutsfattande 

Då butiker enligt Underhill (2010) är uppbyggda av zoner är det enligt författaren 

viktigt med korta och slagkraftiga budskap i de zoner där kunderna rör sig snabbare, 

medan budskapen kan vara mer detaljerade där kunderna spenderar mer tid. Inman, 

Winer och Ferraro (2009) klarlägger att en butik är en plats som är full av sensorisk 

stimuli och enligt Solomon et al. (2013) är det endast en liten del av de stimuli som 

finns i miljön som vi uppfattar och en ännu mindre del som vi tar till oss. Lange och 

Nordfält (2012) lyfter fram att budskap som kräver att kunden tänker efter, och därmed 

är för oväntade eller udda, filtreras bort och blir inte effektiva då kunderna är angelägna 

om att bli färdiga med sitt handlande. Solomon et al. (2013) menar att uppmärksamhet 

handlar om i vilken grad konsumenterna fokuserar på de stimuli som finns i 

butiksmiljön. Enligt Hultén (2014) har de flesta människor en selektiv uppmärksamhet 

vid marknadsföring, vilket innebär att de flesta marknadsföringsstimuli passerar 

ouppmärksammade. Lange och Nordfält (2012) menar att kommunikation och 

information i en butik istället bör fokusera på att minska den komplexitet som finns. 
 

Enligt Nordfält (2007) fattas så mycket som upp till 80 procent av kundens beslut på 

plats i butiken. Även Sachdeva och Goel (2015) beskriver att över 70 procent av 

köpbesluten fattas i butik. Enligt Solomon et al. (2013) fattar kunden tillräckligt bra 

beslut mer ofta än det bästa beslutet. Nordfält (2007) menar att besluten fattas på någon 

sekund och oftast sker helt utan jämförelse med andra produkter. Inman et al. (2009) 

menar att kundens beslutsfattande i butik påverkas av de stimuli de utsätts för under sitt 

besök. Författarna beskriver att stimuli i butiken triggar antingen ett okänt behov hos 

kunden eller minnet av ett bortglömt behov. Oavsett om behovet är okänt eller 

bortglömt menar Inman et al. (2009) att butikens stimuli kan trigga kunden till 

oplanerade köp. Det kan göras genom att framkalla ett okänt behov som genererar 

spontanköp, eller genom att trigga bortglömda behov av något som saknas hemma.  
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Sachdeva och Goel (2015) understryker dels vikten av att locka konsumenterna till 

butiken, men trycker även på vikten av design och butiksmiljö för att påverka till 

impuls- och humörrelaterade köp. Enligt Spies, Hesse och Loesch (1997) kan en trevlig 

och inbjudande butiksmiljö leda till en ökad mängd impulsköp. Inman et al. (2009) 

lyfter fram att det finns olika behov hos olika kunder. Författarna menar att kunden 

antingen kommer dit med avsikt att handla det som planerats sedan tidigare, eller strosar 

kunden runt i butiksmiljön och låter sig inspireras av de intryck som finns.  

 

Underhill (2010) beskriver en bra placering av ett budskap, med en placering där det 

innebär att kundens siktlinje bryts. Det är enligt författaren då kundens blick och 

eventuellt dennes uppmärksamhet kan fångas. Underhill (2010) menar även att bra 

skyltar kan uppfattas och läsas på kort tid men också vara placerade på ett sådant sätt att 

de kan uppfattas trots att läsaren är i rörelse. Enligt författaren är det även viktigt att en 

skylt placeras så att den kan läsas från flera håll.  

 

Kunderna går helst längs kundvarvet och ser åt höger enligt Sorensen (2003), som 

menar att produkter som placeras i mitten exponeras för färre kunder. Nordfält (2007) 

accentuerar att produkter som inte exponeras för kunden inte kan utgöra föremål för 

spontanköp. Dock menar författaren att även om en kund vill ha en vara och den finns 

exponerad mitt framför kunden, så är det inte säkert att denne köper varan. För att ett 

köp ska ske, menar författaren att det krävs att kunden kommer att tänka på just den 

varan när denne befinner sig i butiken. Underhill (2010) belyser att spontanköpen kan 

ökas genom förståelse för hur ofta den genomsnittlige kunden besöker butiken. 

Författaren menar att om en genomsnittlig kund kommer till butiken varannan vecka, så 

måste skyltningen ändras lika ofta för att vara intresseväckande för kunden. 

 

Enligt Parment (2008) fokuseras marknadsföring mot de yngre, trots att det de äldre 

kunderna, 55 år och uppåt, har bättre köpkraft. Författaren framhåller att den här 

målgruppen dessutom har mer tid för konsumtion. Parment (2008) beskriver att den 

äldre generationen är hemkär och tycker om att spendera tid i bostaden. Enligt Parment 

(2008) ser sig 55-plussaren själv som rationell i sitt köpbeteende, men genom 

författarens undersökning framgick att det inte alltid är fallet. Den äldre generationen 

framställer sig gärna själva som opåverkade av marknadsföringsaktiviteter, men enligt 
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Parment (2008) kan det ske omedvetet. Parment (2008) framhåller vikten av att påverka 

en 55-plussare emotionellt.   

 

3.1.4 Symboler i butiksmiljön 

Solomon et al. (2013) beskriver vikten av att förstå hur kunder uppfattar olika symboler. 

Hultén (2014) menar att betydelsen och innebörden av olika symboler upplevs olika 

beroende på vem som är mottagare och att meningen därmed blir subjektiv. Enligt 

Pânzaru (2012) kan en symbol eller ett tecken vara i form av ett ord, en bild eller till och 

med ett ljud. Författaren beskriver att det därmed kan vara vad människan bestämmer 

att det ska betyda. Hultén (2014) beskriver att människan sedan länge använt sig av 

bilder, symboler och tecken med ambition att genom deras betydelse kommunicera med 

andra. 
 

Enligt Wilson et al. (2008) fungerar många av de föremål som finns i den fysiska miljön 

som signaler som berättar något för mottagaren. Författarna beskriver att de här 

signalerna kan vara antingen tydliga eller otydliga. Wilson et al. (2008) ger exempel på 

tydliga signaler som skyltar med distinkta budskap och beskriver otydliga budskap som 

mer underförstådda signaler som ger mottagaren ledtrådar och vägledning om dess 

betydelse. 
 

Wilson et al. (2008) beskriver att det finns andra symboler och föremål som kan 

kommunicera budskap mindre direkt än budskap genom skyltar. Genom att använda 

konst och fotografier, färg eller markeringar på golvet eller andra personliga artefakter 

kan en butik enligt Wilson et al. (2008) förmedla symbolisk mening och skapa en 

holistisk bild av butiken. Författarna menar att symboler och skyltar är extra viktigt för 

att skapa ett bra första intryck då kunderna letar efter hjälp för att orientera sig. 
 

Människor tenderar enligt Reuss, Pohl, Kiesel och Kunde (2011) vanligtvis att endast 

flytta uppmärksamheten utefter stimuli om personen har för avsikt att göra det. 

Författarna hävdar därmed att människor har kontroll över huruvida de väljer att flytta 

fokus eller inte. Det här verkar dock inte gälla när det kommer till pilar som symboler, 

då dessa tenderar att ha en mer automatisk påverkan på vad människan uppmärksammar 

(Reuss et al. 2011). Även Hommel et al. (2001) forskning visade att pilar kan ge upphov 

till omedvetet ändrat fokus, trots att de inte innehåller någon information. Enligt 
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författarna kan en konventionell och inlärd symbol, med en mening om vägledning, 

omedvetet styra uppmärksamheten till platsen symbolen pekar mot.  
 

Redan under det första levnadsåret början människan utveckla symbolisk förståelse, då 

spädbarn associerar betydelsen av ord med olika objekt (Tincoff & Jusczyk 1999). 

Jakobsen, Frick och Simpson (2013) skriver att barn så tidigt som i åldrarna två till sex 

år kan orientera sig med hjälp av pilar, om de blir tillsagda att följa pilarna. Författarna 

menar att en möjlig förklaring till denna tidiga förståelse av pilen som symbol, kan vara 

att barn, så väl som vuxna, utsätts för pilar i det vardagliga livet. Med det här som 

utgångspunkt har följande hypotes formulerats: 
 

H1: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar leder till att fler kunder går in i 

experimentzonen. 
 

3.2 Sinnesmarknadsföring 

Krishna et al. (2016) definierar sinnesmarknadsföring som marknadsföring som 

engagerar konsumenternas sinnen och påverkar deras perception, beslutsfattande och 

beteende. Författarna påtalar att allt större fokus riktas mot hur konsumenters 

uppmärksamhet nås genom de fem sinnena; syn, ljud, doft, känsel och smak. Hultén 

(2014) beskriver att individuella och personliga upplevelser kan skapas genom att 

involvera de här sinnena. Hultén (2012) belyser att sinnesmarknadsföring kan användas 

för att skapa en konkurrensfördel genom att butiksatmosfären ger en emotionell 

upplevelse och ett ökat värde för kunden. Enligt Spence et al. (2014) är den moderna 

konsumenten mottaglig och tar till sig av sinnesmarknadsföring och författarna lyfter 

fram att butikens atmosfär påverkar kunden anmärkningsvärt.  

 

3.2.1 Synsinnet 

Det visuella systemet och synsinnet har till främsta uppgift att hjälpa människan 

upptäcka alla förändringar och skillnader i omgivningen (Hultén 2014). Inom 

marknadsföring kan det enligt Hultén (2014) avse exempelvis en ny butikslayout eller 

en ny design. Nordfält (2007) påpekar att synen står för 83 procent av all information 

som hjärnan mottar. Synsinnet anses därmed vara det mest framträdande av sinnena, 

gällande hur konsumenten uppfattar och upplever ett varumärke (Hultén 2014). Ett 

centralt begrepp är enligt Hultén (2014) visuell konsumtion, vilket utgör betydelsen av 
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synen när det gäller att fånga kundens uppmärksamhet. Författaren understryker därför 

vikten av syn och visualisering för både företag och konsumenter. 
 

Spence et al. (2014) menar att de visuella aspekterna är de som drar till sig mest 

uppmärksamhet i butiken. Det är även vanligt att använda sig av färg för att attrahera 

kunderna och fånga deras uppmärksamhet (Bellizzi et al. 1983; Hultén 2013). Forskning 

har visat att visuell stimuli påverkar kundens beteende när det gäller val i butik och 

köpbeslut (Krishna 2010). Med hjälp av visuell stimuli i form av butikslayout, 

inredning, skyltar, ljus och färg är det möjligt att påverka kundernas beteende och 

känslor (Nordfält 2007; Hultén 2014; Bitner 1992; Tombs & McColl-Kennedy (2003). 

 

Färgens betydelse 

Nordfält (2007) lyfter fram färg som en av de aspekter som till störst del präglar en 

butiksmiljö. Enligt författaren beror det dels på att synen tar emot störst del information, 

men också på grund av att färg ses som en av de mest informationsrika visuella 

dimensionerna. Även Labrecque och Milne (2012) menar att färg är användbart som 

marknadsföringsverktyg för att attrahera kunder samt för att forma deras uppfattning. 

 

Hultén et al. (2011) påpekar att färgvalet vid ett sinnesuttryck spelar en avgörande roll 

för mottagarens synupplevelse. Elliot och Maier (2014) menar att funderingar kring 

olika färger har en regelbunden förekomst i människans beslut och konversationer i 

vardagen. Enligt Evans et al. (2006) är färg generellt sett mer effektivt när det gäller att 

fånga uppmärksamhet än svart och vitt. Nordfält (2007) beskriver hur färg kan fungera 

som ett språk och att det är högst osannolikt att vi endast påverkas av färg på ett 

medvetet plan. Nordfält (2007) betonar färgens starka påverkan och understryker att 

människan sällan reflekterar över det. 

 

Tidig forskning av Bellizzi et al. (1983) har visat på att färger i butiksmiljön påverkar 

både kunden och dennes attityd. Författarna beskriver att färg används för att attrahera 

och locka till sig kunders uppmärksamhet. Enligt Bellizzi et al. (1983) samt Evans et al. 

(2006) attraherar varma färger, det vill säga rött, gult och orange, ögat bättre och är de 

bäst lämpade färgerna ur uppmärksamhetssynpunkt. Även Hultén et al. (2011) skriver 

att den röda färgen oftast anses ha störst uppmärksamhetsvärde samt att det är den färg 

som snabbast attraherar synsinnet.  
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Bellizzi et al. (1983) beskriver röd färg som äventyrlig och energisk. En viss färg kan 

dock förknippas med olika saker i olika sammanhang enligt Elliot och Maier (2014). De 

framhäver exempel där rött ofta ses som negativt och förknippas med misslyckande i 

prestationssammanhang, där målet är att uppnå något. Gul färg förknippas enligt 

Bellizzi et al. (1983) med glädje och är även en färg som lätt skapar uppmärksamhet 

enligt Hultén et al. (2011), då den är ljusast för ögat.  
 

Bellizzi et al. (1983) beskriver att grönt och blått förknippas med ett stillsamt humör 

och lugnare känslor, vilket styrks av Solomon et al. (2013). Enligt Hultén et al. (2011) 

ger grön färg ofta associationer till natur och landskap. Hultén (2014) beskriver blått 

som en kall och avslappnande färgnyans. Svala färger, såsom vit, blå och grön, 

framställs av Levy et al. (2014) som lugnande och fridfulla och har visat sig framkalla 

abstrakt tänkande, vilket i sin tur leder till att kunder upplever produkter på ett mer 

gynnsamt sätt. 
 

I en studie gjord av Labrecque och Milne (2012) visades inga skillnader mellan de olika 

könen avseende preferens av färg. Solomon et al. (2013) belyser dock att kvinnor i 

större utsträckning dras åt ljusa nyanser, vilket beskrivs ha en möjlig förklaring i att 

kvinnor ser färger bättre än män. Författarna framhäver även att människans syn 

försämras med åldern och att äldre människor uppfattar färger som mer matta, vilket gör 

att de tenderar att föredra ljusa och vita toner. Underhill (2010) nämner att den 

mänskliga synen börjar försämras redan i fyrtioårsåldern och att även friska ögon oftast 

är försvagade hos människor över sextio år. Författaren förklarar att eftersom att 

hornhinnan gulnar, innebär det en svårighet för marknadsförare avseende användande 

av färgen gul, då hela omgivningen uppfattas som aningens gulare hos den äldre 

befolkningen.  

 

Underhill (2010) beskriver att den äldre målgruppen får svårare att läsa små bokstäver 

och text i takt med att synen försämras och de vill enligt författaren ha tydliga budskap. 

Författaren poängterar även att äldre människor får svårt att hålla isär färgerna grön och 

blå, samt understryker att de tydligaste färgerna för dem är svart, vitt och rött. Med stöd 

i teorin om att synen försämras redan i 40-årsålders samt att äldre personer behöver 

kontraster för att tydligare uppfatta färger har följande hypotes formulerats: 
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H2: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar påverkar den äldre målgruppens 

rörelsemönster i högre grad än den yngre målgruppens. 

 

3.2.2 Hörselsinnet 

Nordfält (2007) redogör att ljud kan användas för att fånga uppmärksamhet, men även 

för att påverka den tolkning som finns av andra stimuli. När det gäller hörselsinnet är 

det enligt Hultén (2014) musik som utan tvekan är det auditiva stimuli som studerats 

mest inom forskning gällande butiker och marknadsföring. Ljudet kan ha antingen en 

positiv eller negativ effekt på kunden (Nordfält 2007). 
 

North och Hargreaves (1999) redogör för ljudets påverkan och menar att röster, musik 

och ord påverkar oss på ett djupare plan än vad både visuell och taktil stimuli gör. 

Hörseln står för elva procent av människans informationsmottagning enligt Nordfält 

(2007) och är därmed det sinne som näst efter synen förser oss med mest information 

enligt författaren. Hultén (2015) beskriver att hörselsinnet och upplevelsen av ljud kan 

frammana minnen och påverkar därmed attityder, känslor och beteende.  

 

Solomon et al. (2013) lyfter fram att det finns många aspekter av ljud som påverkar 

människans känslor och beteende och Hultén (2014) belyser att människan i det dagliga 

livet möter flera olika slags ljud som förmedlar vad som händer i den närmaste 

omgivningen. Vidare beskriver Hultén (2015) att det finns skillnad mellan att höra och 

att lyssna och att hörandet därmed är passivt medan lyssnandet är aktivt. Författaren 

beskriver även att hörseln hos vuxna försämras med åldern. 

 

Hörseln spelar enligt Hultén (2014) en stor roll för människans uppfattning om 

omgivningen, på grund av att det är ett sinne som inte går att stänga av. Krishna (2010) 

menar att kunden ständigt hör bakgrundsljud och musik i olika butiksmiljöer. Hultén 

(2014) tar upp att vissa ljud filtreras bort och att vi inte lägger märke till dem. 

Författaren menar även att det är vanligt att använda sig av såväl röster som ljud, när det 

gäller att skapa en ljudupplevelse för konsumenten. 

 

Musik 

Bakgrundsmusik är ett verktyg för att öka försäljning och för att ge positiva attityder 

gentemot butiker (Chebat, Chebat & Vaillant 2001). Krishna (2012) beskriver att 
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bakgrundsmusik som hörs i butiker kan påverka kunden på flera sätt. Författaren tar upp 

att kundens humör påverkas, tiden som spenderas i butiken, upplevelsen av hur lång tid 

som spenderas men även hur mycket kunden spenderar i butiken påverkas. Även 

Morrison et al. (2011) visar i sin studie att musik kan öka välbefinnandet hos 

konsumenter, vilket i sin tur kan ge en positiv köpupplevelse som ökar både mängden 

spenderade pengar samt ger ett ökat närmandebeteende.     

      

Hynes och Manson (2016) accentuerar att effekten av bakgrundsmusik i en butiksmiljö 

är marginell och påverkar troligen en ytterst liten del av kunderna, om några alls. 

Författarna lyfter fram att de flesta konsumenter är högst omedvetna om musiken som 

spelas i en butik, samt att det är ytterst ovanligt att kunderna medvetet uppskattar eller 

ens lägger märke till musiken som spelas. Vidare föreslår de att det kan vara slöseri med 

tid och resurser för en butik att över huvud taget spela musik och att det endast verkar 

utgöra ett distraherande moment om eller när kunder lägger märke till den. Yalch och 

Spangenberg (2000) menar dock att den spenderade tiden i en butik kan påverkas av 

faktorer i butiksmiljön, så som exempelvis dess musik. Deras forskning visade att de 

konsumenter som hade möjlighet att välja hur lång tid de skulle ägna åt att handla, 

vistades längre tid i butiken när de utsattes för obekant musik, jämfört med de som 

istället utsattes för mer bekant musik. 

 

Ljud 

Hultén (2013) klarlägger att det finns många olika källor till ljud i omgivningen, både 

önskade och oönskade. Krishna (2012) beskriver att olika ljud kan påverka 

uppfattningen av ett varumärke vilket styrks av Hultén (2013) som menar att människor 

upplever ljud högst individuellt. Författaren framhåller att människor kan reagera på 

olika sätt trots att de hör samma ljud. Vidare menar Hultén (2013) att det finns fler ljud 

än musik och att andra omgivningsljud kan ha både fysiologiska och psykologiska 

effekter på kunden.  
 

Trots att ljud används i stor utsträckning inom marknadsföring och att effekterna 

diskuterats är det enligt Krishna och Schwarz (2014) svårt att hitta experimentell 

forskning inom konsumentpsykologin. Författarna lyfter fram att en av anledningarna är 

att tillsatt ljud och dess effekter är svårkontrollerade i en butiksmiljö. De menar att det 
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är lättare att ändra till exempel vikt eller temperatur hos en produkt, eller sötma på ett 

livsmedel, och samtidigt hålla övriga faktorer konstanta. 

 

Hynes och Manson (2016) lyfter fram att större delen av den tidigare forskning som 

gjorts kring musik fokuserar på den planerade ljudet i butikerna och att utgångspunkten 

varit att konsumenter tar emot musik på ett undermedvetet plan. Hynes och Manson 

(2016) lyfter dock fram effekten av det oplanerade ljudet och beskriver att det kan 

uppstå av barn som gråter, av maskiner eller av andra kunder. Författarna menar att de 

oplanerade ljuden är ständigt närvarande i en butiksmiljö och att de måste tas i 

beaktning när effekterna av ljudets påverkan studeras. Vidare framgick i deras studie att 

kunder är medvetna om både de planerade och oplanerade ljuden och att effekterna av 

det planerade ljudet har en marginell inverkan på konsumenten. 

 

3.2.3 Multisensorisk upplevelse 

Begreppet multisensorik beskrivs av Hultén (2014) som två eller fler sinnen som 

samspelar med varandra, vilket sker när en individ tar emot sensorisk information. 

Författaren menar att individer reagerar omedvetet och instinktivt på olika sensoriska 

stimuli. Spence et al. 2014 menar att större delen av den forskning som finns gällande 

butiksmiljö fokuserar på enskilda aspekter i omgivningen, exempelvis ändrad 

ljussättning, musik eller doft. Författaren menar dock att det är viktigt att bedöma 

effekterna av den multisensoriska upplevelsen.  

 

Hultén (2012) visade i en studie att kundens fysiska interaktion påverkas positivt av 

multisensorisk påverkan, men även köpintentioner och försäljning. Forskaren tillsatte i 

sitt experiment en behaglig doft samt gjorde belysningen mjukare. Hultén (2012) studie 

visade även de utmaningar som kan förknippas med att manipulera flera miljöfaktorer 

samtidigt då det kan vara svårt att bevisa vilken förändring det är som påverkar 

kundbeteendet. 
 

Mattila och Wirtz (2001) lyfter fram vikten av att inte använda sig av de olika sinnena 

var för sig i marknadsföring. I sin studie fann de att en tillsättning av behagliga stimuli i 

omgivningen ger en förhöjd positiv shoppingupplevelse. Författarna menar att det är 

den totala sammansättningen av stimuli som leder till kundens positiva respons, men 

pekar samtidigt på att det bör finnas en kongruens mellan de stimuli som tillsätts för 
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bästa effekt. Samtidigt klarlägger Spence et al. (2014) att en kongruent multisensorisk 

butiksmiljö bör upplevas som mer glädjande och mer engagerande än en miljö som 

stimulerar färre av kundens sinnen. Författarna framhåller dock att den multisensoriska 

upplevelsen är komplex då flera sinnen ska arbeta sida vid sida och att det generellt sett 

är viktigt att överväga kongruensen mellan de olika sinnena. 
 

Morrin och Chebat (2005) undersökte hur effekten av oplanerade köp påverkades av 

effekten av musik och doft tillsammans. Studien visade att lugn musik ökade de 

oplanerade köpen väsentligt. Tillsatt doft av citron vidare en liten, icke-signifikant 

minskning av köpen. När de två intrycken spreds samtidigt sjönk de oplanerade köpen 

avsevärt. Morrin och Chebat (2005) ger med denna studie ett varningens finger till 

företagsledningar och handlare. En trolig förklaring till de nedslående resultaten enligt 

författarna är att musiken och doften var inkongruenta på någon nivå.       
 

Då det tillsatta ljudet i form av fågelkvitter upplevs rofyllt och behagligt enligt våra 

fokusintervjuer bör detta i samband med pilarna, enligt teorier om multisensoriska 

upplevelser, ge en förhöjd effekt jämfört med att bara använda ett sinne. Därmed har 

följande hypotes formulerats: 

 

H3: Det finns skillnad i påverkan på kundernas rörelsemönster när både när både 

auditivt stimuli och visuella stimuli är tillförda, jämfört med när bara visuella 

stimuli är tillförda. 

  

3.2.4 Kongruens 

Spence et al. (2014) beskriver att ett intryck kan få olika effekt beroende på 

omgivningen. Författaren förtydligar med att effekten av ett visst stimuli påverkas av de 

övriga stimuli som finns i omgivningen och tvärt om. North, Hargreaves och 

McKendrick (2000) påvisar att konsumenter delar in butiksatmosfären efter olika 

faktorer och pekar även på att musik kan ha en direkt inverkan på hur konsumenterna 

kommer att uppfatta miljön. 
 

Kongruens kan också finnas mellan individen och den miljö denne befinner sig i, vilket 

Morrin och Chebat (2005) lyfter fram. Författarna tar upp att tillsatta stimuli faktiskt 

ökade konsumenternas respons på ett positivt sätt när en sådan kongruens fanns. Morrin 

och Chebat (2005) redogör för att mer impulsiva konsumenter, som har större 
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benägenhet att göra spontanköp, reagerade mer positivt på tillsatt bakgrundsmusik än 

vad konsumenter som i förväg planerat sina köp gjorde. Författarna föreslår därmed ett 

tillförande av känsloladdad stimuli för att öka köpmängden hos konsumenter som är 

mer benägna att göra impulsköp.  

  

Genom att tillföra kongruent musik kan en butik öka sin försäljning, enligt Jacob, 

Guéguen, Boulbry och Sami (2009). I ett franskt experiment i en blomsterhandel visade 

de att kärleksballader gav ökad försäljning, jämfört med tillförandet av pop-musik eller 

ingen musik alls. Valet av kärleksballader motiverade författarna genom att göra en 

förstudie med intervjuer där de tog reda på vilken slags musik som människor 

förknippar med blommor. Jacob et al. (2009) experiment visade även på att det inte 

förekom någon skillnad i försäljningen mellan tillförande av pop-musik kontra ingen 

musik alls. De accentuerar att bakgrundsmusik i sig därmed inte får kunderna att 

spendera mer pengar, utan framlyfter att det måste vara en kongruent musik. 
 

Med utgångspunkt från Jacob et al. (2009) undersökning, gjordes våra intervjuer för att 

ta reda på vilket ljud svenskar förknippar med blommor. Med stöd i teorierna kring 

kongruens, kunde följande hypotes formuleras: 
 

H4: När auditivt stimuli i form av fågelkvitter är tillsatt, uppehåller sig kunderna längre 

i experimentzonen. 
 

3.2.5 Sensory overload 

Spence et al. (2014) beskriver att det finns en optimal nivå av stimulans för kunder som 

leder till positiva attityder och positiva beteenden. Morrin och Chebat (2005) beskriver 

att om individen upplever att omgivningen inte erbjuder tillräcklig stimulans kommer 

denne att söka sig till miljöer där mer komplexa eller oförutsägbara stimuli erbjuds. Om 

miljön däremot ger allt för mycket stimulans kommer kunden enligt författarna att 

istället ändra beteende så att de kan undvika inkommande stimuli genom att exempelvis 

lämna butiken. Även Morrin och Chebat (2005) lyfter därmed fram den optimala nivå 

av stimuli kunden behöver för att känna sig bekväm och till freds. 

 

Att införa ytterligare stimuli i en butiksmiljö ökar de sensoriska beröringspunkter som 

finns, men det finns enligt Spence et al. (2014) och Krishna (2012) en ökad risk för en 

överbelastning av sinnesintryck, så kallad sensory overload. Solomon et al. (2013) 
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uppmärksammar att konsumenter utsätts för mer information än de kan bearbeta, 

eftersom att det råder en allt ökande konkurrens om uppmärksamhet från företagen. 

Författarna menar att vi utsätts för cirka 3500 reklambudskap varje dag och därför ofta 

befinner oss i ett tillstånd av sensory overload. Evans et al. (2006) tar upp att kunden 

därför tenderar att bli skeptisk till den stora mängd reklambudskap som ges under en 

dag, vilket leder till en ökad sannolikhet för att denne stänger av och låter bli att lyssna. 
 

Morrin och Chebat (2005) framhåller den negativa effekt som kan uppstå av för stor 

påverkan av olika stimuli samtidigt. För många intryck i omgivningen kan enligt 

författarna leda till ett undvikande beteende hos kunden då denne går in i färre butiker, 

undersöker färre produkter, köper färre produkter och lämnar butiken snabbare än vad 

de annars skulle gjort. 

 

3.3 Teorins roll och tillämpning 

Vi har samlat en teoretisk referensram kring de aktuella ämnen som uppsatsen ämnar 

behandla och undersöka, det här för att kunna ha till hjälp i att förklara resultaten av 

undersökningen. Vi har även valt att applicera de teoretiska ramarna för att kunna 

förklara och förstå vårt insamlade empiriska material. För att inte det empiriska 

materialet ska utgöras av en samling påståenden och subjektiva iakttagelser, har vi valt 

att samla in en bred teoretisk ram att kunna knyta vår empiriska insamling till.  
 

De teoretiska bidragen har hjälp oss få nya perspektiv kring de faktorer vi ämnat 

undersöka. Det har bidragit till att vi kunnat ta fram en färg vi teoretiskt grundar som 

lämplig, samt har ingivit en större förståelse kring kongruensens betydelse. 

Sammantaget har det här hjälpt oss utforma undersökningen utefter noggrant övervägda 

kriterier. 
 

I och med den litteraturstudie som har gjorts, ämnar undersökningen testa något nytt 

som inte har genomförts tidigare. Det faktum innebär att vi inte kan förutspå 

undersökningens utfall, även om vi ur teorin gjort rimliga antaganden. 
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4 Resultat  
I följande kapitel presenteras empirin som samlats in genom de observationer som 

genomförts. Hypoteserna har ställts upp statistiskt där en nollhypotes antingen 

förkastats eller accepterats. Syftet med kapitlet är att redovisa resultatet på ett sådant 

sätt att läsaren ska få en helhetsbild och förståelse för vad undersökningarna kommit 

fram till.   
 

4.1 Hypotes 1 

Vår första hypotes har analyserats genom ett Chi2-test i SPSS. Hypotes 1 undersöker 

förhållandet mellan två nominalvariabler; rörelsemönster och tillfälle. Variabeln 

rörelsemönster utgörs av att kunden: går förbi experimentområdet, går in i 

experimentområdet, går in i experimentområdet fel väg. Variabeln för tillfälle avser de 

olika observationstillfällena: kontrollgrupp, experimenttillfälle 1 och experimenttillfälle 

2. 
  
I ett första skede har en korstabell tagits fram för att få en överblick av hur 

rörelsemönstret varit fördelat mellan de olika (Bilaga F, Tabell 17). För att kunna se om 

det föreligger några skillnader mellan kontrollgruppen och experimenttillfälle 1, har 

förväntade värden för experimenttillfälle 1 i förväg räknats ut (Bilaga F, Tabell 1). 

Hypotesen delas in i H0 och H1 för att statistiskt kunna förkasta alternativt acceptera 

nollhypotesen. 
 

H0: Tillförande av visuell stimuli i form av vita pilar leder inte till att fler kunder går in 

i zonen. 

 

H1: Tillförande av visuell stimuli i form av vita pilar leder till att fler kunder går in i 

zonen. 
 

 H0: p > 0,05    H1: p < 0,05  α = 0,05 
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Resultatet som utläses ur Chi2-tabellen (tabell 4.1) är att p = 0,005, vilket är mindre än 

α = 0,05. Det föreligger därmed en signifikant skillnad i rörelsemönster mellan 

kontrollgruppen och experimenttillfälle 1, varpå H0 kan förkastas. Hypotes 1 kan 

därmed accepteras, det vill säga tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar leder 

till att fler kunder går in i zonen.  

 

4.2 Hypotes 2 

Vår andra hypotes har analyserats genom ett Chi2-test i SPSS, för att sedan fortsätta 

analyseras genom Fishers kombinerade sannolikhetstest. Hypotes 2 undersöker 

förhållandet mellan två nominalvariabler, rörelsemönster och tillfälle, med en 

filterfunktion för åldersgrupp. Hypotesen delas in i H0 och H1 för att statistiskt kunna 

förkasta alternativt acceptera nollhypotesen. 

 

H0: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar påverkar inte den äldre 

målgruppens rörelsemönster i högre grad än den yngre målgruppens 
 

H1: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar påverka den äldre målgruppens 

rörelsemönster i högre grad än den yngre målgruppens 
 

 H0: µ1 ≥ µ2  H1: µ1 < µ2   α = 0,05 

 

µ1 = Den yngre målgruppen, sammanvägd av åldersgrupp 1 och 2 

µ2 = Den äldre målgruppen, sammanvägd av åldersgrupp 3 och 4 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 1 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster Observerade Förväntade  

225 

40 

37 

302 

247 

28 

27 ,005 

10,806a 

302 

Residual 

-22 

12 

10 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

302 

Tabell 4.1: Chi2-test. Källa: Egen 
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Ett Chi2-test har genomförts för var och en av våra fyra åldersgrupper, där vi kunnat se 

om det förekommit någon signifikant skillnad i rörelsemönster för varje enskild 

åldersgrupp från experimenttillfälle 1 till experimenttillfälle 2 (Bilaga F, Tabell 5, 6, 7 

och 8). För att kunna gå vidare och jämföra om det finns några skillnader mellan den 

yngre åldersgruppen och den äldre, har ett kombinerat p-värde för åldersgrupp 18-29 

samt 30-44 räknats ut genom Fishers kombinerade sannolikhetstest (Bilaga F, Tabell 

18). Där kan vi se att det kombinerade p-värdet är 0,439 (Tabell 4.2). 

 

För att kunna jämföra det här värdet mot den äldre åldersgruppen, har ett kombinerat p-

värde på samma sätt tagit fram för åldersgrupp 45-59 samt 60+. Det kombinerade p-

värdet i det fallet är 0,789 (Tabell 4.2). 
  

 

För att gå vidare och undersöka om vita pilar har haft en större påverkan på den äldre 

målgruppen, har p-värdet för den yngre åldersgruppen kombinerats med p-värdet för 

den äldre åldersgruppen. Resultatet blev p = 0,296 och därmed kan H0 accepteras 

(Tabell 4.2). Hypotes 2 kan därmed förkastas då vi inte kan se några signifikanta 

skillnader i påverkan på rörelsemönster.  

 
4.3 Hypotes 3 

Vår tredje hypotes har analyserats genom ett Chi2-test i SPSS. Hypotes 3 undersöker 

förhållandet mellan de två nominalvariablerna rörelsemönster och tillfälle. För att kunna 

se om det föreligger några skillnader mellan experimenttillfälle 1 och experimenttillfälle 

2, har förväntade värden för experimenttillfälle 2 i förväg räknats ut (Bilaga F, Tabell 

2). Hypotesen delas in i H0 och H1 för att statistiskt kunna förkasta alternativt acceptera 

nollhypotesen. 
 

Åldersgrupp 3 

Åldersgrupp 4 

Kombinerat p-värde 

p-värde df 

0,309 2 

2 0,118 

0,789 

Åldersgrupp 1 

Åldersgrupp 2 

Kombinerat p-värde 

p-värde df 

0,000 2 

2 0,940 

0,439 

Kombinerat p-värde mellan den yngre och äldre målgruppen = 0,296 

Tabell 4.2: Fishers kombinerade sannolikhetstest. Källa: Egen 



  
 

49 

H0: Det finns ingen skillnad i påverkan på kundernas rörelsemönster när både auditivt 

stimuli och visuella stimuli är tillförda, jämfört med när bara visuella stimuli är 

tillförda. 
 

H1: Det finns skillnad i påverkan på kundernas rörelsemönster när både auditivt stimuli 

och visuella stimuli är tillförda, jämfört med när bara visuella stimuli är tillförda. 

 

 H0: p = 0,05   H1: ≠ 0,05  α = 0,05 

 

 

 

Resultatet som utläses ur Chi2-tabellen (Tabell 4.3) är att p = 0,005, vilket är mindre än 

α = 0,05. Det förekommer därmed en signifikant skillnad i rörelsemönster mellan 

experimenttillfälle 1 och experimenttillfälle 2. Som kan utläsas av residualen (Tabell 

4.3), beror skillnaden på att fler personer har gått förbi experimentområdet vid 

experimenttillfälle 2. Därmed har färre personer följt stimuli när både visuella stimuli 

och auditivt stimuli är tillsatt, jämfört med när endast visuella stimuli är tillsatta. Vi kan 

förkasta H0 till förmån för mothypotesen. Hypotes 3 kan därmed accepteras. 

 

4.4 Hypotes 4 

Vår fjärde hypotes har analyserats genom ett ANOVA-test i SPSS. Hypotes 4 

undersöker förhållandet mellan en nominalvariabel; rörelsemönster, och en variabel i 

kvotskala; spenderad tid i experimentzonen. ANOVA-testet har använts för att kunna 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 2 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster Observerade Förväntade  

321 

43 

30 

394 

294 

52 

48 ,005 

10,787a 

394 

Residual 

27 

-9 

-18 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

394 

Tabell 4.3: Chi2-test. Källa: egen 
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jämföra skillnader i medelvärden mellan grupperna. Hypotesen delas in i H0 och H1 för 

att statistiskt kunna förkasta alternativt acceptera nollhypotesen. 

 

H0: När auditivt stimuli i form av fågelkvitter är tillsatt, förekommer det inga skillnader 

i hur lång tid kunderna spenderar i zonen. 
 

H1: När auditivt stimuli i form av fågelkvitter är tillsatt, uppehåller sig kunderna längre 

i zonen. 

 

 H0: µ 1 = µ 2 = µ 3 = 0  H1: µ 1 = µ 2 = µ 3 > 0 α = 0,05 

 

µ1 = kontrollgruppen µ2 = experimenttillfälle 1         µ3 = experimenttillfälle 2 

 

 

Som går att utläsa från tabell 4.4, har medeltiden mellan grupperna ökat stegvis från 

kontrollgruppen till experimenttillfälle 2. Vi kan se att det inte förekommer någon 

signifikant spridning inom grupperna. Det utläsas genom Levenes test där p = 0,227 

(Tabell 4.4), vilket är större än 0,05 och visar att vi har homogena grupper som är 

jämförbara. Resultatet som utläses av ANOVA-tabellen är att p = 0,559 vilket är större 

än α = 0,05 (Tabell 4.4). 
 

 

Tabell 4.4: ANOVA-tabell. Källa: egen 

Tid i sekunder Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Mellan grupper 

Inom grupper 

Total 

3086,422 

309178,469 

312264,892 

2 

117 

119 

1543,211 

2642,551 

,584 ,559 

ANOVA 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Total 

N Medelvärde Min.värde Max.värde 

40 

40 

40 

120 

00:50.42 

00:54.54 

00:55.86 

01:02.63 

00:07.76 

00:04.65 

00:06.20 

00:04.65 

02:45.00 

03:36.00 

05:33.00 

05:33.00 

Levene’s 
Statistic 

 
Sig. 

,227 1,503 
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Det vi framförallt vill kunna urskilja, är om kunderna har uppehållit sig i zonen en 

längre tid när ljudet var tillsatt. För att kunna säkerställa resultatet, har vi även utfört ett 

t-test, där vi endast jämfört kontrollgruppen med experimenttillfälle 2. 

 

 

Som går att utläsa från tabellen är att p-värdet är lägre när endast kontrollgruppen och 

experimenttillfälle 2 jämförs, då p = 0,314 vilket är större än α = 0,05 (Tabell 4.5). 

Även här visar Levenes test att det råder en jämn spridning inom de båda grupperna, 

genom signifikansen 0,148 (Tabell 4.5).  

 

Vi kan se en skillnad i spenderad tid, då kunderna vid experimenttillfälle 2 uppehåller 

sig i genomsnitt 12 sekunder längre i experimentzonen än vad kunderna i 

kontrollgruppen gör (Tabell 4.4 och 4.5). Då varianserna inom grupperna är stora, samt 

underlaget i form av 40 observationer per tillfälle är lågt, får vi dock inte signifikant 

resultat. Resultatet i ANOVA-testet visar p = 0,559 (Tabell 4.4) och resultatet från t-

testet visar p = 0,314 (Tabell 4.5). Därmed måste H0 accepteras. Hypotes 4 kan 

förkastas. 

 

4.5 Manipulationskontroller 

Manipulationskontrollerna som genomfördes har sammanställt för att visa svaren 

(Bilaga D). I tabellen presenteras resultatet från de kontroller som genomfördes vid 

experimenttillfälle 2 (Figur 4.1). Totalt tillfrågade tio personer som gick in i 

experimentzonen via pilarna (Bilaga B).  

Levene’s Test for equality of Variances 

Tillfälle 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 2 

N Medelvärde Std. Avvikelse Medelfel 

T-test for Equality of Means 

F Sig.  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Sdt. Error Difference 

40 

40 

0:00:50,42 

0:01:02,63 

0:00:41,331 

0:01:04,003 

0:00:06,535 

0:00:10,120 

2,135 ,148 -1,013 
 

-1,013 

78 
 

66,708 

,314 
 

,314 

-0:00:12,21 
 

-0:00:12,21 

0:00:12.046 
 

0:00:12,046 

Equal variances assumed 
 

Equal variances not 
assumed 

Tid i sekunder 

Tabell 4.5: T-test. Källa: egen 

Såg pilarna Hörde ljudet 

3 7 

Figur 4.1: Sammanställning av manipulationskontrollerna 
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Av de tillfrågade var det enbart en person som uppmärksammade både syn- och 

ljudstimuli. Åt motsatt håll var det enbart en person som varken uppmärksammade 

tillsatt syn- eller ljudstimuli. Det totala resultatet tyder på att tillsatt stimuli 

uppmärksammades och därmed haft chans att påverka kunderna på Plantagen.   
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5 Analys och diskussion 
I följande kapitel analyseras de resultat som presenterades i föregående kapitel. En 

teoretisk diskussion förs kring experimentens utfall och kopplingar görs mellan den 

teoretiska plattform som samlats in tillsammans med den empiriska data som tagits 

fram.  

 

5.1 Symboler och budskap i butiksmiljön 

Med stöd i Bitner (1992) teori, är en möjlig förklaring till pilarnas påverkan att kunder 

uppskattar vägledning med hjälp av symboler. Visuell vägledning bör vara mest effektiv 

då synen trots allt står för den största delen av människans informationsintag (Nordfält 

2007). Som Wilson et al. (2008) framhåller är det viktigt att vägleda kunderna med 

hjälp av butiksmiljön, vilket resultatet på vår första hypotes styrker (Tabell 4.1). Även 

Eskilson och Fredrikson (2010) teori om vägledning som det mer positiva 

kommunikationssättet i en butik, styrks av vårt resultat som visar på att kunder tenderar 

att följa visuella stimuli i form av pilar (Tabell 4.1). 
 

Krishna et al. (2016) menar att sinnesmarknadsföring påverkar beslutsfattande och 

beteende, och den moderna kunden är enligt Spence et al. (2014) mottaglig och låter sig 

påverkas av den marknadsföring som stimulerar sinnena. Ställt i jämförelse med 

Underhill (2010) teori om en bra och strategisk placering av budskapet, som innebär att 

siktlinjen bryts, bör våra pilar ha varit väl placerade för att påverka kunden och därmed 

en bidragande orsak till det positiva resultatet (Tabell 4.1). Ytterligare ett skäl till att 

pilarna gav resultat kan kopplas till teorin där Underhill (2010) menar att det är viktigt 

med korta och slagkraftiga budskap i zoner där kunder rör sig snabbare. 

Riktningssymbolernas budskap var kort och slagkraftigt och kan därmed ha bidragit till 

resultatet även om kunderna rörde sig snabbare i området (Tabell 4.1). 

 

En bra skylt ska kunna läsas trots att läsaren är i rörelse, den ska kunna läsas på kort tid 

och från flera olika håll (Underhill 2010). Samtidigt tar Hultén (2014) upp visuell 

konsumtion och förklarar att synsinnets främsta uppgift är att människan ska kunna 

upptäcka förändringar och skillnader i omgivningen. De vita pilarna mot det tegelröda 

golvet var väl synliga med en klar kontrast. De bör ha kunnat uppfattas snabbt av 

kunderna, då det inte fanns något skriftligt budskap på dem utan de kommunicerade 
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endast sin egen symboliska betydelse. De var placerade på ett sådant sätt att de kunde 

uppmärksammas från flera olika håll, vilket var viktigt då det fanns en genväg som 

mynnade ut ungefär där våra pilar var placerade. En delförklaring till pilarnas effekt är 

valet att placera pilarna på golvytan, då Wilson et al. (2008) framhåller färg och 

markeringar på golvet som ett medel att skapa en helhetsbild av butiken. 

 

Det finns signaler i en butiksmiljö som är antingen tydliga eller otydliga (Wilson et al. 

2008). Trots att pilarna är utan text, bör de uppfattas som tydliga signaler för 

mottagaren, då pilens innebörd lärs in redan under människans första levnadsår (Tincoff 

& Jusczyk 1999; Jakobsen et al. 2013). Hommel et al. (2001) forskning visar att även 

om pilar är utan ytterligare information, kan de ge upphov till omedvetet ändrat fokus. 

Reuss et al. (2011) menar att människor vanligtvis endast uppmärksammar stimuli om 

de själva vill, men framhäver att så inte verkar vara fallet när det handlar om pilar. 

Författarna menar att pilsymbolen har en mer automatisk påverkan. Vid vår 

manipulationskontroll visade det sig att få av de tillfrågade som hade följt stimuli, hade 

sett pilarna (Figur 4.1). Vårt resultat styrker därmed Reuss et al. (2011) och Hommel et 

al. (2001) forskning kring pilar och deras mer undermedvetna påverkan på kunder. 

 

För att skyltningen i butiken ska uppmärksammas och vara intresseväckande måste den 

ändras ofta (Underhill 2010). I experimentområdet var exponeringen med orkidéer 

iögonfallande och tog upp en stor del av området (Bilaga B). Orkidéerna var kvar under 

alla våra tillfällen, vilket kan ha gjort att kunderna vid experimenttillfälle 1 var mer 

benägna att undersöka nyheten, jämfört med tillfälle 2. Underhill (2010) teori skulle 

även kunna utgöra en förklaring till att pilen tappat effekt mellan de båda 

experimenttillfällena. Dock ser vi det osannolikt, då pilarna var placerade på golvet 

endast under en kort tidsperiod och det anses inte troligt att samma kunder återkom vid 

de båda experimenten. 
 

5.1.1 Färgens betydelse 

Trots att vi fick signifikant resultat av hypotes 1 (Tabell 4.1), var det en stor del av 

kunderna som fortfarande gick rakt förbi experimentzonen. Hultén (2013), Bellizzi et al. 

(1983), Labrecque och Milne (2012) menar att det är vanligt att använda sig av färg för 

att fånga kundens uppmärksamhet och då vi valde att använda oss av vita pilar med 

tanke på den upplevda målgruppen hos Plantagen, kändes det viktigt att undersöka om 
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det haft störst effekt på de äldre. Den andra hypotesen prövade huruvida de vita pilarna 

påverkar den äldre målgruppens rörelsemönster i högre grad än den yngres. Resultatet 

visar (Tabell 4.2) att kunderna i åldersgrupperna 45-59 samt 60+ inte påverkas i högre 

utsträckning än de yngre.  
 

Användandet av vit färg kan ha varit till nackdel, då Evans et al. (2006) menar att färg 

generellt sett är mer effektivt för att fånga uppmärksamhet, än svart och vitt. En tidig 

tanke inför uppsatsen var att använda röda pilar, då det är den färg som anses ha störst 

uppmärksamhetsvärde (Evans et al. 2006; Hulten et al. 2011). En påverkande faktor till 

den ursprungliga tanken var även det faktum att vi använde oss av röda pilar i en 

tidigare uppsats (Elbrink et al. 2015). Trots att golvet på Plantagen är tegelfärgat och vi 

därmed ansåg att röda pilar inte skulle upprätthålla en stark kontrast, är det möjligt att 

de skulle ha haft en starkare effekt ur uppmärksamhetssynpunkt. Rött behöver dock 

nödvändigtvis inte vara det bästa färgvalet i alla lägen, då Elliot och Maier (2014) 

framhäver att det finns exempel då rött kan ses som negativt. 
 

Elliot och Maier (2014) påvisar att funderingar kring olika färger har en regelbunden 

förekomst i vardagliga beslut, och forskning pekar på att färg och färgval har en 

avgörande roll för människans synupplevelse (Hultén et al. 2011). Stor del av 

forskningen handlar om varma färger, där gult och rött är effektivt när det kommer till 

att fånga uppmärksamhet (Bellizzi et al. 1983; Solomon et al. 2013; Hultén et al. 2011), 

samtidigt som grönt och blått associeras till lugna känslor och naturen (Levy et al. 

2014). Det finns antagligen många färger som skulle kunna vara lämpliga både med 

avseende på uppmärksamhet samt kongruens till butiksmiljön, men våra resultat visar 

att det även kan vara lämpligt att reflektera över vilken målgrupp färgen ska användas 

till (Bilaga F, Tabell 11).  

 

I korstabellen kan vi se att den åldersgrupp som har haft högst procentuell ökning i 

avseendet att gå in i experimentområdet för varje tillfälle, är 60+. Trots att vi inte kan 

säga med signifikant säkerhet att den äldre åldersgruppen har påverkats mer än den 

yngre av pilarna, så kan vi se att när den äldre målgruppen bara ställs i relation till hur 

deras egna rörelsemönster har ändrats från kontrollgruppen till experimenttillfälle 2, så 

har pilarna påverkat dem mest (Bilaga F, Tabell 11). Den enda andra åldersgruppen som 

har påverkats positivt av våra tillsatta stimuli är 18-29 år. Men för den gruppen är 

underlaget betydligt lägre än för 60+, vilket gör att det inte går att dra några generella 
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slutsatser om den åldersgruppens påverkan. De andra två åldersgrupperna har påverkats 

negativt när vi tillsatt stimuli (Bilaga F, Tabell 11).  
 

Parment (2008) beskriver att en målgrupp över 55 år är den mest köpkraftiga. 

Författaren framhåller dessutom att den äldre generationen är hemkär och tycker om att 

spendera tid i bostaden. Plantagen har mycket heminredning och blommor, vilket borde 

bidra till att den äldre målgruppen lättare kan lockas till köp. Parment (2008) framhåller 

dessutom att äldre ser sig själva mer rationella, men menar att det går att påverka dem 

omedvetet genom emotionell påverkan. Sinnesmarknadsföring kan enligt Hultén (2014) 

användas för att göra kunden känslomässigt engagerad. De svenska fåglarnas kvitter 

kan ha fungerat som en emotionell trigger hos den äldre målgruppen. Inman et al. 

(2009) menar dessutom att olika stimuli kan trigga kunder till oplanerade köp, genom 

att påminna om bortglömda behov. Underhill (2010) lyfter dessutom fram att bland 

annat vitt är lättare för den äldre målgruppen att uppfatta. Det är något som skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att åldersgruppen 60+ var de som i störst utsträckning 

följde våra visuella stimuli (Bilaga F, Tabell 11).  
 

Hultén (2015) framhåller att hörseln hos vuxna försämras med åldern. Dock kan vi se 

att vid tillsättning av auditivt stimuli var det endast åldersgrupp 60+ samt 18-29 år som i 

högre utsträckning gick in i experimentzonen (Bilaga F, Tabell 11). Dock råder samma 

förhållande här, när det gäller den yngre åldersgruppen, underlaget är för litet för att 

kunna generaliseras. Den äldre målgruppens förändrade rörelsemönster vid 

experimenttillfälle 2 skedde dock via det vi benämnt som fel väg. Vi ser ändå en 

möjlighet i att ljudet skulle kunna bidragit till den ökningen, då det hördes över hela 

experimentzonen.  

 

5.2 Multisensorisk upplevelse 

Hypotes 3 prövade teorin att det finns skillnader i hur kunders rörelsemönster påverkas 

av visuella och auditivt stimuli, jämfört med enbart visuella stimuli. Som resultatet 

visade, finns en signifikant påverkan på kundernas rörelsemönster (Tabell 4.3), vilket 

styrker Nordfält (2007) teori om att det är effektivt att använda sig av ljud för att fånga 

uppmärksamhet. Som vi kan se i resultatet (Tabell 4.3) hade dock tillsatt ljud 

tillsammans med pilarna en påverkan på kundernas rörelsemönster i negativ 

bemärkelse, då det var fler som gick förbi experimentzonen. I det här fallet var därmed 
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uppmärksamheten av negativ karaktär. Enligt Tombs och McColl-Kennedy (2003) 

tolkning av S-O-R-modellen leder olika stimuli i en servicemiljö till antingen ett 

närmande eller ett undvikande beteende hos kunderna. Butiksmiljön påverkar kundens 

humör och atmosfären ska därför vara passande till butiksdelen (Sachdeva & Goel 

2015; Spence et al. 2014; North et al. 2000; Kotler 1974).   

 

Då vårt tillsatta ljud verkar ha lett till ett undvikande beteende, kan vi ställa oss frågan 

om ljudet trots allt inte var passande för butiksmiljön då Nordfält (2007) lyfter fram att 

ljudet kan ha en positiv eller negativ effekt. Enligt Turley och Milliman (2000) saknas 

det dock forskning kring vilka element i atmosfären som leder till ett undvikande eller 

närmande beteende, varför antagandet att ljudet skulle ha bidragit till ett undvikande 

beteende kan vara svårt att göra. Det kan fortfarande bero på flera olika faktorer. 

Dickson et al. (2016) menar dock att det är lättare för kunderna att utveckla det 

undvikande beteendet. Däremot är det svårt att säga att fågelkvittret faktiskt ledde till ett 

undvikande beteende, då hypotes 4 endast anger förhållande mellan experimenttillfälle 

1 och 2 (Tabell 4.3). Som vi kan se i korstabellen (Bilaga F, Tabell 17) skiljer det nästan 

ingenting i rörelsemönster mellan kontrollgruppen och experimenttillfälle 2, då 

procentfördelningen avseende rörelsemönstret är snarlik mellan de båda tillfällena i alla 

tre riktningar vi undersökt i butiken. Ur den här aspekten kan man snarare diskutera att 

fågelkvittret varit helt utan effekt, istället för att bidra till ett undvikande beteende. Det 

beror på vad man ställer det i relation till. 

 

Hultén (2014) belyser att musik är det mest studerade auditiva stimuli. Musik har visat 

sig ha positiva effekter på kunders beteende i form av exempelvis den spenderade tiden 

samt påverkan på kunders humör (Chebat et al. 2001; Krishna 2012; Morrison et al. 

2011). Det som däremot anses saknas är, enligt Krishna och Schwarz (2014), 

experimentell forskning kring ljud och dess påverkan. Författarna menar att orsaken till 

det är att det är svårt att kontrollera ljudets påverkan i en butiksmiljö, vilket vi ställer 

oss eniga till. I experiment kan det ha funnits påverkan av det oplanerade ljudet och 

andra faktorer vi tidigare nämnt, vilket gör det svårt att säkerställa ljudets faktiska 

påverkan. Mattila och Wirtz (2001) lyfter fram vikten av att inte använda de olika 

sinnena var för sig i marknadsföring, medan Hultén (2012) trycker på de utmaningar 

som finns i att bevisa vilken förändring som påverkat kundbeteendet vid användande av 

multisensorik. Att använda pilar och ljud tillsammans borde alltså, rent teoretiskt, haft 
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en positiv påverkan på kundernas rörelsemönster och beteende, men det är svårt att mäta 

vilka förändringar som är orsakade av vilket stimuli eller av annan påverkan.  

 

En möjlig förklaring kan ses utifrån Hultén (2014) och Krishna (2010) teorier som 

framhåller att ljudet är det sinne som inte går att stänga av och att kunden därför 

ständigt hör bakgrundsljud. Det finns därför enligt författarna risk för att kunden slutar 

lyssna och istället filtrerar bort vissa ljud. Dessutom menar Hynes och Manson (2016) 

att bakgrundsmusikens effekt är marginell och troligtvis inte påverkar kunden i någon 

större utsträckning. Enligt författarna är de flesta konsumenter omedvetna om musiken 

som spelas, samt att det är ovanligt att de ens uppskattar den musik som spelas. På 

Plantagen var det i omgångar bullrigt med många kundvagnar som hördes och grupper 

av människor som pratade, vilket Hynes och Manson (2016) beskriver som effekter av 

oplanerat ljud. Vi ser en möjlig förklaring i att vårt tillsatta stimuli kan ha filtrerats bort 

under de stunder då det var många kunder i rörelse. 

 

Hultén (2015) beskriver vidare en skillnad i att höra och att lyssna, där hörandet är 

passivt medan att lyssna är aktivt. Manipulationskontrollerna utfördes i det här fallet 

endast på de som gått in i området, och visade att de flesta tillfrågade hade hört att det 

var fågelkvitter i området (Figur 4.1). Det skulle då innebära att kunderna faktiskt 

lyssnat och tagit till sig av tillsatt stimuli. En intressant tanke är huruvida utfallet av 

manipulationskontrollerna sett annorlunda ut om vi tillfrågat om de förbipasserande hört 

ljudet, om de sett pilarna eller om de gick dem obemärkt förbi. Under observationerna 

noterade vi dock att många kunder under experimenttillfälle 2 verkade höra ljudet, då 

flera kunder vred på huvudet mot zonen när de gick förbi. Det här är något Underhill 

(2010) menar att kunder bara gör om de upplever att butiksmiljön är trygg och öppen. 

Möjligheten finns att de kunder som gick förbi experimentområdet, faktiskt hörde ljudet 

men ändå inte valde att gå in i experimentområdet, eller till och med undvek det.  

 

Morrin och Chebat (2005) studie visade att två enskilda stimuli kan ha signifikant 

resultat var för sig, men presenterade tillsammans utan att vara kongruenta till varandra 

kan resultatet bli negativt. Vi genomförde inget experiment med enbart ljud tillsatt, 

varför det är svårt att säga vilken effekt fågelkvitter i sig hade. Det skulle kunna vara så 

att fågelkvitter i en inomhusmiljö uppfattas som inkongruent och kunde möjligen haft 

bättre effekt på butikens utemarknad, då Spence et al. (2014) beskriver att ett intryck 
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kan få olika effekt beroende på omgivningen, samtidigt som Lange och Nordfält (2012) 

menar att budskap som upplevs allt för udda filtreras bort. I undersökningen gjord av 

Jacob et al. (2009) visade det sig att kärleksballader i en blomsterhandel påverkade 

kunderna positivt. De hade tagit fram kärleksballader som kongruent ljud till blommor, 

på liknande sätt som vi tog fram fågelkvitter som kongruent för vår undersökning. Det 

finns en möjlighet att vi kunde ha fått bättre resultat om vi istället använt oss av musik, 

men en aspekt kring Jacob et al. (2009) studie är att den är utfördes i Frankrike och det 

kan därför skilja kulturellt på vad som anses vara kongruent. Ytterligare en skillnad var 

att de formulerade frågan så att respondenterna skulle ange vilken musik de förknippar 

med blommor, medan vi frågade vad respondenterna hör när de föreställer sig blommor. 

Det öppnade upp möjligheten för att få svar som innefattade andra ljud än musik. 
 

5.3 Rörelsemönster i butik 

På Plantagen utgörs kundvarvet av ett vänstervarv, medan det enligt Underhill (2010) 

och Sorensen (2003) är mest fördelaktigt för butiker att leda kunderna enligt ett 

högervarv. Nordfält (2007) menar att högervarvet är effektivt då kunden gärna följer 

yttervarvet och koncentrerar sig på de produkter som finns där. I tillägg från att hela 

butiken är uppbyggd efter ett vänstervarv, så var även den valda experimentzonen 

belägen till vänster sida av mittgången. Det här skulle, med koppling till teori, kunna 

innebära att det är svårare att motivera kunderna att avvika från mittgången för att gå åt 

vänster. Kanske skulle samma tillsatta stimuli haft en annan effekt om vi valt en 

experimentzon på höger sida av gången. 
 

För att undersöka övriga faktorer som kan ha påverkat resultaten av kundernas 

rörelsemönster, har flera faktorer analyserats i SPSS och vi har tagit fram ett flertal 

olika sammanställningar och korstabeller för att undersöka samband. Det första vi fann, 

var att mängden observerade med kundvagn hade ökat till nästan det dubbla från 

experimenttillfälle 1 till experimenttillfälle 2 (Bilaga F, Tabell 9). Vi tog därmed fram 

en korstabell som visar hur rörelsemönstret ser ut för de som kör kundvagn vid de olika 

tillfällena (Bilaga F, Tabell 10). Av den sistnämnda tabellen kan vi utläsa att det endast 

var ett fåtal som handlade med vagn som valde att gå in i området. Enligt våra 

iakttagelser är experimentzonen inte så framkomlig för de som kör kundvagn. 

Utrymmet kring bordet där orkidéerna var placerade är relativt snävt, vilket skulle 

kunna göra att kunder som har vagn bedömer det som besvärligt att gå in till 
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snittblommorna. Det här skulle kunna vara en starkt bidragande orsak till varför färre 

gick in i experimentzonen vid experimenttillfälle 2. Om det hade varit bättre 

framkomlighet för kundvagnar, eller färre helt enkelt haft vagn vid tillfället, kunde 

utfallet blivit annorlunda. 

 

Vidare har vi tagit fram en tabell som visar hur de olika åldersgrupperna rörde sig i 

området för varje tillfälle (Bilaga F, Tabell 11). Där kan vi läsa att åldersgrupperna 30-

44 samt 45-59 var de som i lägst utsträckning följde våra tillsatta stimuli. För att ställa 

det här i relation till kunderna som körde vagn, har vi presenterat en korstabell som 

visar hur den åldersmässiga fördelningen sett ut bland kunderna som körde vagn, samt 

hur deras rörelsemönster sett ut (Bilaga F, Tabell 12). Det visade sig att de 

åldersgrupper som i lägst utsträckning följde tillsatt stimuli, även var de som i högst 

utsträckning har körde vagn. Även det här tyder på ett samband mellan kundvagn och 

undvikande beteende för experimentzonen. 
 

Plantagens butik är stor till ytan, och det var därmed ofta glest mellan det antal kunder 

som rörde sig kring vårt experimentområde. Därmed var det sällan flera kunder i 

området samtidigt, vilket kan ha haft en negativ påverkan. Hui et al. (2009) menar att 

kunder i större utsträckning går till en viss zon i butiken, om det redan finns andra 

kunder där. Författaren framhåller att trängsel därmed kan ha en positiv effekt på 

kundernas rörelsemönster i butiken, vilket kan utgöra en förklaring till att kunderna 

valde att gå förbi experimentzonen. När det befann sig personer i experimentzonen såg 

vi tendenser till att fler kunder valde att gå in i området. Vid vissa tillfällen under 

observationerna kom det en större mängd kunder samtidigt, vilket innebar att det blev 

köbildning vid kassorna. Även det här i enlighet med Hui et al. (2009) teori om att 

människor lättare dras dit där det finns andra människor. Vid de tillfällen då kön blev 

längre, kunde vi se att kunderna hade en större benägenhet att gå direkt till kassakön. 

Ytterligare en notering som gjordes var att då kunder handlade i par, kunde den ena 

personen i sällskapet ställa sig i kö, medan den andra kunde fortsätta undersöka utbudet 

i närheten av kassorna. Det var dock inte troligt att de här kunderna gick tillbaka och in i 

experimentzonen via pilarna, då det från kassorna var närmare att gå in fel väg i zonen. 

 

Något annat vi kan se, är att personer som gått utan sällskap har påverkades i ökande 

grad för varje experimenttillfälle (Bilaga F, Tabell 13).  De som gått tillsammans med 
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vuxet sällskap har istället visat på en minskande påverkan för varje tillfälle. Vi är 

förvånade över de stora skillnader i påverkan som personerna utan sällskap har påvisat, 

då 45 procent gått in i området vid kontrolltillfället, 54 procent vid experimenttillfälle 1 

och hela 63 procent vid experimenttillfälle 2 (Bilaga F, Tabell 13). Kan det förehålla sig 

så att sinnesmarknadsföring har en större effekt på personer som går ensamma i en 

butik? Möjligheten finns att kunder inte är lika mottagliga för stimuli i omgivningen när 

en annan person utgör en distraktion. Det skulle också kunna bero på den faktorn att vi 

inte noterat när sällskapet i fråga haft en vagn. I de fallen skulle vagnen kunna ha 

påverkat hela sällskapet och bidragit till att de inte följt våra stimuli. I 

observationsschemat gjordes en notering för de personer som använde sin mobiltelefon, 

men de var ytterst få och det kan också vara en bidragande orsak till att ensamma 

personer hade större fokus på omgivningen. 
 

Vi har undersökt skillnader i påverkan hos den målgrupp som haft barn med sig som går 

själva (Bilaga F, Tabell 14). I de fall vuxna har haft barn med sig, är det maximalt en 

person som har gått in i området per tillfälle vi har observerat. Därav kan vi se att det 

finns svårigheter i att påverka vuxna personer som har barn med sig. Vi ser en möjlig 

förklaring i att avdelningen för snittblommor är belägen nära utgången. Då butiken är 

stor till ytan, kan tålamodet ha tagit slut hos både barn och föräldrar. Dessutom fanns en 

frysdisk med glass belägen vid kassorna och kan ha lockat den här målgruppen i högre 

grad än vad snittblommorna gjorde. 
 

Vi kan även se att andelen män som gått in i experimentområdet har ökat för varje 

tillfälle (Bilaga F, Tabell 15). Det här skulle kunna förklaras genom Hultén (2013) och 

Krishna (2012) teorier kring ljudets påverkan och att olika människor upplever samma 

ljud på olika sätt. Det kan vara så att fågelkvittret upplevts som mer tilltalande och 

kongruent av den manliga målgruppen. För att undersöka om det även förekom skillnad 

kring den spenderade tiden i området hos den manliga målgruppen, tog vi fram en tabell 

där vi jämförde den genomsnittliga tiden spenderad (Bilaga F, Tabell 16). Trots lågt 

underlag kan vi se att tiden män har spenderat i experimentområdet har ökat mellan 

kontrollgruppen och experimenttillfälle 2, oavsett om de varit ensamma eller haft 

sällskap av en kvinna. 
 

Det faktum att männen i vår undersökning är de som i störst utsträckning följt de 

tillsatta stimuli, motsäger Solomon et al. (2013) teori om att kvinnor i större 
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utsträckning dras åt ljusa nyanser för att de ser färger bättre än män. I vårt fall låg de 

vita pilarna i kontrast mot det tegelröda golvet och bör därmed ha kunnat uppfattas lika 

bra av båda könen. Solomon et al. (2013) framhåller vikten av att förstå hur olika 

personer uppfattar olika symboler, och även Hultén (2014) påpekar att betydelsen och 

innebörden av olika symboler kan upplevas olika av olika mottagare. Enligt Pânzaru 

(2012) kan en symbol vara en bild eller ett ord, men det kan också vara ett ljud. Utifrån 

den teorin tolkar vi resultatet i att män kan ha upplevt både pilarna och ljudet 

annorlunda än kvinnorna. 
 

5.4 Servicelandskap och atmosfär 

Då Solomon et al. (2013) framhåller att det råder stor konkurrens om kundernas 

uppmärksamhet, valde vi att utföra experimenten med vad vi ansåg vara enkla medel 

som inte skulle verka överväldigande för kunden. Det kan dock vara så att våra stimuli 

inte var lika diskreta som vi trott och kanske bidrog de bara till ytterligare en anledning 

för kunden att bli skeptisk, vilket Evans et al. (2006) tar upp som en riskfaktor. Enligt 

Solomon et al. (2013) befinner sig den genomsnittlige konsumenten ofta i ett tillstånd 

av sensory overload och det är möjligt att vi inte lyckades kringgå det, utan att kunderna 

redan hade stängt av sin mottaglighet för intryck då de närmade sig utgången. Morrin 

och Chebat (2005) understryker att allt för många intryck leder till ett undvikande 

beteende och att kunderna lämnar butiken snabbare. 

 

Sachdeva och Goel (2015) framhåller det som positivt om kunderna stannar längre i 

butiken, då det innebär mer kontakt med produkter, som i förlängningen leder till ökad 

försäljning. I den fjärde hypotesen har vi undersökt huruvida kunderna uppehåller sig 

längre i zonen vid experimenttillfälle 2 (Tabell 4.4 och 4.5). Trots att vi tvingades 

förkasta hypotes 4, kan vi se att något faktiskt har hänt mellan de olika tillfällena. Tiden 

spenderad i experimentzonen har från kontrollgruppen till experimenttillfälle 2 ökat 

med drygt 12 sekunder (Tabell 4.4). En förklaring till att vi inte kan säga att resultatet är 

signifikant, är det låga antalet i underlaget. 

 

Enligt Sachdeva och Goel (2015) samt Spies et al. (1997) leder ökad tid spenderad i 

området till ökad kontakt med produkterna och i förlängningen ökat antal köp. Då 

hypotes 4 utgick från antagandet att tillsatt stimuli skulle kunna få kunden att stanna 

längre i experimentområdet, gjorde vi även antagandet att auditivt stimuli skulle kunna 
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öka kundernas köpbeteende. Beteendet studerades på de 40 kunder som gick in i 

experimentzonen vid varje tillfälle, men dessvärre var det inte många kunder som 

utförde köpbeteende i zonen. De högsta medelvärden vi fick fram var 1,30 respektive 

1,10, vilka avsåg rör vid blommor under experimenttillfälle 1 och 2 (Bilaga F, Tabell 4). 

Alla andra medelvärden var på under 1, vilket innebär att det var färre än ett helt 

köpbeteende per faktor vi undersökte. Det gjorde att vi inte fick ett tillräckligt stort 

underlag för att kunna dra några generella slutsatser. En möjlig förklaring till att det var 

så pass få kunder som engagerade sig i köpbeteende, kan vara att det inte är säsong för 

snittblommor, ett avseende vi tog upp i metodkritiken. 

 

North och Hargreaves (1999) menar att ljudet påverkar människan på ett djupare plan 

än visuell stimuli. Enligt Krishna (2012) och Yalch och Spangenberg (2000) kan ljud 

och bakgrundsmusik påverka kunden på flera plan. Krishna (2006) tar upp att tiden som 

spenderas i butiken påverkas, men även hur lång tid kunden upplever sig ha spenderat 

kan påverkas. Yalch och Spangenberg (2000) forskning påvisar att kunden spenderar 

kortare tid i butiken när denne utsätts för bekant musik. Fågelkvittret vi använde kan 

anses vara bekant ljud, särskilt då det innehöll läten från svenska fåglar. Med koppling 

till dessa teorier, kan det utgöra en förklaring till avsaknaden av signifikant påverkan på 

kundens spenderade tid. Även att vi på 5 procents nivå inte kan se en skillnad i 

spenderad tid, är det trots allt bara 15 procents risk att vi antagit en falsk hypotes om vi 

accepterat hypotes 4 (Tabell 4.4).  
 

Morrin och Chebat (2005) trycker på att tillförande av känsloladdad och, till miljön, 

kongruent stimuli kan ha en bidragande effekt för impulsköp. När vi ställde våra 

intervjufrågor var det många som angav fågelkvitter som svar samtidigt som de målade 

upp en rofylld bild av naturen, exempelvis en sommaräng eller en sommarmorgon. Vi 

tolkar det som att fågelkvittret ger starka associationer till välbefinnande och positiva 

känslor, vilket styrker Morrison et al. (2011) studie kring musikens positiva effekter för 

köpupplevelsen. En möjlig motivering till varför ljudet inte gav större effekt är, enligt 

Morrin och Chebat (2005) teori, att ljudet antingen inte var tillräckligt komplext och 

därmed stimulerande, alternativt att ljudet tillsammans med miljön gav för mycket 

stimulans. Morrin och Chebat (2005) och Spence et al. (2014) pekar på att en optimal 

nivå av stimuli i miljön behöver finnas för att ge en positiv respons hos kunderna. Det 

kan ha blivit för mycket intryck för kunderna när fågelkvitter tillsattes i en miljö som 
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redan innehåller många intryck. Trots att de olika stimuli kan anses vara kongruenta, 

kan de leda till sensory overload, då Spence et al. (2014) och Krishna (2012) anser det 

finnas en risk för att kundens sinnen blir överbelastade. 
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6 Slutsatser 
I följande kapitel presenteras inledningsvis arbetets forskningsfråga som efterföljs av en 

sammanfattning av experimentens resultat. Därefter presenteras de slutsatser vi kan dra 

utifrån resultat och analys. Avslutningsvis ges implikationer till teoretiker samt till 

praktiker. 

 

6.1 Slutsats 

I inledningskapitlet presenterades examensarbetets forskningsfråga. Forskningsfrågan 

har legat till grund för, och styrt, arbetet i sin riktning. 

 

Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av 

visuella stimuli samt auditivt stimuli?  
 

För att kunna besvara frågan presenteras nedan resultaten som experimenten påvisat 

(Figur 6.1). 

 

 

Vår första hypotes accepterades, då vi kunde se att pilarna haft en signifikant påverkan 

på kundernas rörelsemönster. En sådan påverkan är något vi kunnat se i en tidigare 

skriven uppsats (Elbrink et al. 2015), och något vi med den här undersökningen kan 

styrka. Som svar på en del av forskningsfrågan, kan vi därmed dra slutsatsen om att 

visuell stimuli, i form av pilar på golvet, har en påverkan på kunders rörelsemönster. I 

det aktuella fallet anpassade vi färgen på pilarna efter en förstudie som gjordes på 

Plantagen, där vi upplevde att deras kunder främst var av en äldre målgrupp. Vi tror att 

den här anpassningen av färg kan ha varit en bidragande faktor till att vi kunde 

H1: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar leder till att fler kunder går 

in i experimentzonen. 

H3: Det finns skillnad i påverkan på kundernas rörelsemönster när både auditivt 
stimuli och visuella stimuli är tillförda, jämfört med när bara visuella stimuli 
är tillförda stimuli. 

H2: Tillförande av visuella stimuli i form av vita pilar påverkar den äldre 
målgruppens rörelsemönster i högre grad än den yngre målgruppens. 

H4: När auditivt stimuli i form av fågelkvitter är tillsatt, uppehåller sig kunderna 
längre i experimentzonen. 

 
Accepterad 

 
Förkastad 

 
Accepterad 

 
Förkastad 

Figur 6.1: Resultat av hypoteser. Källa: egen 
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acceptera hypotes 1 (Figur 6.1). Däremot kunde vi inte acceptera hypotes 2 där vi 

delade in de fyra åldersgrupperna i en yngre och en äldre. Trots det kan vi se att de 

kunder som var 60+ i hög grad följde våra tillsatta stimuli (Bilaga F, Tabell 11). Vi kan 

även med det här resultatet visa på att Solomon et al. (2013) teori om att vit färg är en 

av de färger som äldre föredrar och har lättare att uppfatta, stämmer. En slutsats blir då 

att, även om pilarna påverkar bör det tas i beaktning dels vilken målgrupp de ska rikta 

sig till, samt vilken bakgrundsfärg de placeras mot. Då resultatet på första hypotesen 

visar ett sätt att med enkla medel styra om kunderna i butik, skulle pilarna kunna 

användas som ett enklare alternativ till Underhill (2010) förslag om att ändra vinkel på 

hyllorna i butiken.   
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens 

rörelsemönster kunde påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. Vi har kunnat påvisa att 

visuella stimuli har en signifikant påverkan. Vi kan dock inte dra slutsatser om att 

auditivt stimuli, i form av fågelkvitter, har en signifikant påverkan på kundens 

rörelsemönster i den här typen av miljö. Hypotes 3 kunde vi acceptera, men den visar att 

kunderna har gått förbi experimentzonen i högre utsträckning. Hypotes 4 förkastades, 

men vi kan se tendenser på att vissa kunder uppehöll sig längre i zonen. Männen var den 

enda målgrupp som spenderade längre tid i zonen när auditivt stimuli var tillsatt och vi 

kan se att de spenderade längre tid i zonen oavsett om de var ensamma eller hade 

sällskap (Bilaga F, Tabell 16). 
 

Anledningen till frånvaron av signifikanta resultat kan bero på att ett behov för 

snittblommor saknas vid den aktuella årstiden. Enligt Nordfält (2007) börjar kundens 

beslutsprocess med att ett gap uppstår och att ett behov finns. Behovet av snittblommor 

ser inte ut att finnas just nu, då det var större aktivitet på utomhusmarknaden. Vi kan 

trots det dra slutsatsen att det med fördel går att tillsätta stimuli i form av vita pilar i 

butiksmiljön, i syfte att ändra kundens rörelsemönster. Vi kan också dra slutsatsen att 

tillsättning av ljud påverkar, men det behövs vidare forskning för att utreda i vilken grad 

påverkan sker. 

 

6.2 Teoretiska implikationer 

Vår undersökning har visat på att det inom detaljhandeln är möjligt att använda 

sinnesmarknadsföring för att ändra kundens rörelsemönster. Genom två olika studier har 
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vi nu visat på att pilar som placeras på golvet i en butiksmiljö, har en positiv påverkan 

på kundernas rörelsemönster (den aktuella studien; Elbrink et al. 2015). Vi kan även 

visa tendenser kring effekten av auditiv stimuli, då de i studien framkomna resultaten 

tyder på att fågelkvittret haft en påverkan på den manliga målgruppen. Parment (2008) 

menar att den äldre målgruppen anser sig vara rationella, men kan påverkas emotionellt. 

Vår studie styrker hans teori, då vi kan se att den äldre målgruppen och framförallt män 

låter sig påverkas till att följa stimuli i en positiv bemärkelse. Vi har även kunnat se att 

kunder som handlar ensamma påverkas i större utsträckning än de som har sällskap. 
 

Vår studie kan ses som ett komplement till, men även en förlängning av, tidigare 

forskning. Vi har dels kunnat styrka flera tidigare teorier som behandlar hur 

sinnesmarknadsföring kan användas för att på ett effektivt sätt påverka kunder i en 

butiksmiljö, men har även lyft fram aspekter som utgör nya bidrag.  

 

6.3 Praktiska implikationer 

Det tyder på att resultatet till stor del påverkades av användandet av kundvagnar. Därför 

föreslår vi att butiker där kundvagnar till stor del används, bör fundera över hur 

framkomligheten ser ut vid sidan av huvudgången. Utifrån våra observationer verkar det 

inte som att kunder gärna lämnar sin vagn, därmed blir det av vikt att se till att dessa 

kunder kan och vill röra sig över hela butikens yta.  
 

Som vi nu har kunnat visa på i två studier (den aktuella studien; Elbrink et al. 2015), har 

pilar på golvet en effekt på kunders rörelsemönster. Vi föreslår att butiker tar till vara på 

den outnyttjade golvytan, för att likt Eskilsson och Fredriksson (2010) teori vägleda 

kunderna genom butiken, istället för att staka ut en mer tvingande väg. Vi föreslår att 

pilar kan användas på golvytan i syfte att styra kunder till de avdelningar som inte utgör 

föremål för spontanköp i någon större utsträckning. Vi anser inte att pilarna behöver 

förstärkas med något ytterligare budskap, utan kan användas i sin enkelhet. Vårt förslag 

är även att inte låta pilarna vara placerade på samma plats under en längre tid, utan 

flytta dem till olika avdelningar i butiken, då Underhill (2010) belyser att skyltningen 

måste ändras lika ofta som den genomsnittlige kunden besöker butiken. 
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6.4 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning kring vår studie vore det av intresse att genomföra samma studie i 

en mer kontrollerad miljö, det vill säga i en miljö där det enbart finns en in- och utgång. 

På så sätt kan kunderna lättare mätas och det minimerar risken för att kunderna rör sig åt 

olika håll i det undersökta området. Förslagsvis kan även en produktgrupp som är rätt 

för säsongen användas, alternativt vänta ut rätt säsong för den valda produkten. Om 

specifikt en blomsterhandel ska undersökas i framtiden, vore det dels av intresse att se 

om det skulle bli någon skillnad i påverkan om en viss typ av musik används istället för 

fågelkvitter. Det skulle även vara av intresse att replikera den här undersökningen men 

vid en tidpunkt på året då försäljningen av snittblommor normalt sett är högre. Vi anser 

även att de 40 personer som tidtogs vid varje tillfälle utgjorde ett för lågt underlag för 

att kunna dra generella slutsatser kring hur auditivt stimuli påverkar kunder. Därför 

föreslår vi ett större underlag observationer om den här typen av köpbeteende och 

rörelsemönster ska undersökas i framtiden. 
 

Ytterligare en intressant aspekt vore att göra fortsatta undersökningar kring hur män 

låter sig påverkas av auditiv stimuli och sedan sätta det i kontrast till en fokusgrupp med 

män, kring deras egna åsikter om hur de tror sig påverkas. Männen var de enda som lät 

sig påverkas både i form av rörelsemönster samt i spenderad tid inom området. Det 

utgör synnerligen intressanta aspekter inför framtida forskning. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Intervjuer 
 
Vi hade en diskussion med 18 personer som utgick från frågan: ”När du tänker på 

blommor - vad hör du då?”. Följdfrågan blev: ”Är det någon skillnad på om du 

föreställer dig blommor inomhus eller utomhus?”. 
 

Nedan presenteras de svar som gavs: 
 

Respondent 1 - Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, bin som surrar. Följdfråga: 

Inomhus – Födelsedagssång. 

 

Respondent 2 - Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, bin som surrar. Följdfråga: 

Inomhus - Inget ljud. 

 

Respondent 3 – Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, bin som surrar. Följdfråga: 

Inomhus - Inget ljud. 

 

Respondent 4 - Man, 60+. Huvudfråga: Inget. Följdfråga: Svensk vismusik. 

 

Respondent 5 - Kvinna, 18-29. Huvudfråga: The beautiful ones, Suede. Följdfråga: 

Inomhus - Inget ljud. 

 

Respondent 6 - Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, bin som surrar. Följdfråga: Ingen 

skillnad.  

 

Respondent 7 - Kvinna, 18-29. Huvudfråga: Naturljud, fågelkvitter. Följdfråga: Ingen 

skillnad. 

 

Respondent 8 - Kvinna, 45-59. Huvudfråga: Naturljud, Fågelkvitter, bin. Följdfråga: 

Inomhus - Kalas, prat och skratt.  

 

Respondent 9 - Kvinna, 18-29. Huvudfråga: Naturljud, svenska fåglar, vatten som 

porlar. Följdfråga: Inomhus - Romantiska sånger, stillsam musik.  

 



  
 

II 

Respondent 10 - Kvinna, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, svag bris, fågelkvitter. 

Följdfråga: Inomhus - Klassisk musik.  

 

Respondent 11 - Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, vårväder, fågelkvitter. Följdfråga: 

Inomhus – Hemtrevlig och lugn musik. 

 

Respondent 12 - Kvinna, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, fågelsång. Följdfråga: Inomhus 

- Lugn musik.  
 

Respondent 13 - Kvinna, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, bin, fågelkvitter, porlande 

vatten. Följdfråga: Samma ljud inne som ute, förutom vattnet. 

 

Respondent 14 - Kvinna, 18-29. Huvudfråga: Vinden. Följdfråga: Inomhus – 

Fågelkvitter. 

 

Respondent 15 - Man, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, sommarmorgon, fågelsång, 

humlor som surrar. Följdfråga: Inget särskilt. 

 

Respondent 16 - Kvinna, 45-59. Huvudfråga: Naturljud, fjärilar, insekter, bin. 

Följdfråga: Inomhus – Flugor. 

 

Respondent 17 - Kvinna, 30-44. Huvudfråga: Naturljud, humlor som surrar, 

fågelkvitter. Följdfråga - Samma ljud inne som ute. 

 

Respondent 18 - Kvinna, 60+. Huvudfråga: Naturljud, fågelkvitter, lugn trädgårdsmiljö 

Följdfråga - Inget. 

 

  



  
 

III 

Bilaga B – Egen skiss över Experimentområde 
  

Snittblommor 

Övriga varor 

Fasta hinder 

Orkidéer 

Visningsmöbler 

Kassor 

Experimentzon 

Tegelrött golv 

Visuell stimuli 

Kundvarvet 

Belysning 
Plats för tillsatt ljud 



  
 

IV 

Bilaga C – Observationsschema 
 
  

Kön:  Man  Kvinna 

Åldersgrupp: 18-29 30-44 45-59  60+ 

• Handlar ensam 
- Kör kundvagn 

 
• Handlar med sällskap:     

- Har barn som går själv    
- Har barn i vagn     
- Har vuxet sällskap:  Kvinna Man  Grupp 
- Kör rullstol 
- Kör kundvagn 

 
• Går förbi experimentområdet 

 
• Går in i experimentområdet 

 
• Går in i experimentområdet, men följer inte 

pilarna________________________________ 
 
Utvald för klockning  Ja Nej 
 
Beteende i experimentområde: 
• Rör vid blommor antal gånger: _______ 
• Rör vid övriga varor antal gånger:_______ 
• Antal plock blommor: ________ 
• Antal plock övriga varor: _________ 

 
Tid spenderad i experimentområdet:_____________ 
 
Övrigt:_____________________________________ 



  
 

V 

Kön:  Man  Kvinna 

Åldersgrupp: 18-29 30-44 45-59  60+ 

• Handlar ensam 
- Kör kundvagn 

 
• Handlar med sällskap:     

- Har barn som går själv    
- Har barn i vagn     
- Har vuxet sällskap:  Kvinna Man  Grupp 
- Kör rullstol 
- Kör kundvagn 

 
 
• Har handlat snittblommor JA NEJ 

 
• Planerat köp?    JA NEJ 

 
• La du märke till pilen?  JA NEJ       VET EJ 

 
• Kommer du ihåg färgen? JA NEJ 

 
• La du märke till något särskilt ljud? JA NEJ 

 
• Kommer du ihåg vad du hörde?  JA NEJ 

 
 
 
 
Övrigt:_____________________________________ 
 

Bilaga D – Manipulationskontroll 
 
 
  



  
 

VI 

Bilaga E – Om Plantagen 
 
 

Plantagen beskriver sig själva som kundens startplats för livet med växter. Företagets 

affärsidé bygger på att erbjuda sina kunder ett brett sortiment av det som kan behövas i 

trädgården, på balkongen eller i hemmet, men även att erbjuda inspiration och nya idéer. 

Sortimentet sträcker sig från inne- och uteväxter, trädgårdmöbler och grillar till 

heminredning och presentartiklar. I sortimentet finns även ett brett utbud av buketter 

och snittblommor. I Sverige finns 42 Plantagen-butiker spridda över hela landet. 

Plantagen grundades i Norge 1986 och har sedan dess utvecklats till ett framgångsrikt 

företag med cirka 100 butiker i Norden. Plantagens fokus har hela tiden varit att erbjuda 

sina kunder ett brett sortiment med låga priser och attraktiva butiksutformningar. 

(Plantagen 2016)  

 

I Kalmar är Plantagen belägen på Hansa City-området.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Bild: Logga Plantagen (Källa: Plantagen 2016) 

Bild: Plantagen i Kalmar (Källa: Egen 2016) 
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Bilaga F – Tabeller 
 
 
Tabell 1 – Uträkning, förväntat värde till Chi2-test, hypotes 1. 

 
 
Tabell 2 – Uträkning, förväntat värde till Chi2-test, hypotes 2. 

 
 
Tabell 3 – Uträkning, förväntat värde till Chi2-test, hypotes 2. 
 

Kontrollgrupp 

Går förbi 
experimentområdet 

Går in i experiment-
området 

Går in i experiment-
området fel väg 

Total 

371 

42 

40 

453 

Antal Förväntat antal 

247 

28 

27 

81,90 

9,27 

8,83 

100 

Andel % Utr. Förväntat antal 

302*0,819 

302*0,0927 

302*0,0883 

302 302 

n=302 

Rörelsemönster 

Experimentgrupp 1 n=453 

Experimentgrupp 1 
 

Går förbi 
experimentområdet 

Går in i experiment-
området 

Går in i experiment-
området fel väg 

Total 

225 

40 

37 

302 

Antal Förväntat antal 

294 

52 

48 

74,5 

13,2 

12,3 

100 

Andel % Utr. Förväntat antal 

394*0,745 

394*0,132 

394*0,123 

394 394 

n=394  n=302 Experimentgrupp 2 

Rörelsemönster 

Rörelsemönster 

Går förbi 
experimentområdet 

Går in i experiment-
området 

Går in i experiment-
området fel väg 

Total 

371 

42 

40 

453 

Antal Förväntat antal 

247 

28 

27 

81,9 

9,3 

8,8 

100 

Andel % Utr. Förväntat antal 

394*0,819 
 

394*0,093 

394*0,088 

394 302 

n=302 n=453 Kontrollgrupp Experimentgrupp 1 
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Tabell 4 – Medelvärde, köpbeteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 5 – Chi2-test till Hypotes 4, åldersgrupp 1. 
  

Beteende 

Rör vid  
blommor 

Rör vid  
övrigt 

Plock av  
blommor 

Plock av  
övrigt 

N Min.värde Medel-
värde Max.värde 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Total 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Total 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Total 

Kontrollgrupp 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Total 

40 

40 

40 

120 

40 

40 

40 

120 

40 

40 

40 

120 

40 

40 

40 

120 

,73 

1,10 

1,30 

1,04 

,45 

,10 

,35 

,30 

,20 

,23 

,25 

,23 

,05 

,00 

,18 

,08 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

5 

17 

17 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3 

3 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 1 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster 
Observerade Förväntade  

13 

6 

9 

28 

22 

3 

3 ,000 

18,682a 

28 

Residual 

-9 

3 

6 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

28 

Åldersgrupp 1: 18-29 



  
 

IX 

Tabell 6 – Chi2-test till Hypotes 4, åldersgrupp 2. 

 
 
 
Tabell 7 – Chi2-test till Hypotes 4, åldersgrupp 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 1 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster 
Observerade Förväntade  

58 

10 

8 

76 

63 

7 

6 ,309 

2,349a 

76 

Residual 

-5 

3 

2 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

76 

Åldersgrupp 3: 45-59 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 1 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster 
Observerade Förväntade  

74 

8 

10 

92 

75 

8 

9 ,940 

,124a 

92 

Residual 

-1 

0 

1 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

92 

Åldersgrupp 2: 30-44 
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Tabell 8 – Chi2-test till Hypotes 4, åldersgrupp 4. 

 
 
Tabell 9 – Korstabell, kundvagn och tillfälle 

 
 

Tillfälle 

Kontrollgrupp Experimentgrupp 1 Experimentgrupp 2 

Antal  
% per tillfälle 

 
Total 

Ingen  
vagn 

Kör 
kundvagn 

 
Total 

354 
78,1% 

99 
21,9% 

453 
100,0% 

252 
84,0% 

48 
16,0% 

300 
100,0% 

299 
75,9% 

95 
24,1% 

394 
100,0% 

1147 
100,0% 

242 
21,1% 

905 
78,9% 

Antal  
% per tillfälle 

Antal  
% per tillfälle 

Chi2-test Observerade N 

Går förbi experiment- 
området 

Experiment- 
tillfälle 1 

 
Total 

 
Asymp. Sig 

Går in i experiment- 
området 
 Går in i experiment- 
området fel väg 

 
Total 

Rörelsemönster 
Observerade Förväntade  

80 

16 

10 

106 

87 

10 

9 ,118 

4,274a 

106 

Residual 

-7 

6 

1 

a. 0 celler (0,0%) har en frekvens lägre  
än 5. Det lägsta värdet i en cell är 27,0. 

 
df 2 

 
Chi2 

106 

Åldersgrupp 4: 60+ 
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Tabell 10 – Korstabell, rörelsemönster, kundvagn och tillfälle 

 
 
 
  

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Ingen 
vagn 

Total 

Går in i 
experiment-
området 
fel väg 

Går in i 
experiment-
området 
 

Går förbi 
experiment-
området 
 

 
Total 

Kör kund-
vagn 

vagn 

Ingen 
vagn 

 
Total 

Kör kund-
vagn 

vagn 

Ingen 
vagn 

 
Total 

Kör kund-
vagn 

vagn 

Ingen 
vagn 

 
Total 

Kör kund-
vagn 

vagn 

Rörelsemönster 

Tillfälle 

Kontrollgrupp Experiment-
grupp 1 

Experiment-
grupp 2 

Totalt 

281 
75,7% 

90 
24,3% 

371 
100,0% 

42 
100,0% 

40 
95,2% 

2 
4,8% 

33 
82,5% 

7 
17,5% 

40 
100,0% 

354 
78,1% 

99 
21,9% 

453 
100,0% 

300 
100,0% 

394 
100,0% 

1147 
100,0% 

182 
80,9% 

43 
19,1% 

225 
100,0% 

38 
97,4% 

1 
2,6% 

39 
100,0% 

32 
88,9% 

4 
11,1% 

36 
100,0% 

252 
85,0% 

48 
16,0% 

232 
72,8% 

89 
27,7% 

321 
100,0% 

41 
95,3% 

2 
4,7% 

43 
100,0% 

26 
86,7% 

4 
13,3% 

30 
100,0% 

229 
75,9% 

95 
24,1% 

242 
21,1% 

905 
78,9% 

108 
100,0% 

15 
14,2% 

91 
85,8% 

124 
100,0% 

5 
4,0% 

119 
96,0% 

917 
100,0% 

222 
24,2% 

695 
75,8% 
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Tabell 11 – Korstabell, rörelsemönster, ålder och tillfälle 
 

 
Tabell 12 – Korstabell, ålder och kundvagn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rörelsemönster 

Går förbi 
experiment- 
området 

Går in i 
experiment- 
området 

Går in i 
experiment- 
Området fel  
väg 

18-29 Antal  
% per tillfälle 

 30-44 

45-59 

60+ 

Antal  
% per tillfälle 

 

Antal  
% per tillfälle 

 

Totalt 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Totalt 

Totalt 

Kontrollgrupp 

29 
7,9 % 

 114 
30,9% 

 127 
34,4% 

 99 
26,8% 

 369 
100,0% 

 4 
9,5% 

 12 
28,6% 

 15 
35,7% 

 11 
26,2% 

 42 
100,0% 

 

40 
100,0% 

 

4 
10,0% 

 14 
35,0% 

 12 
30,0% 

 10 
25,0% 

 

Tillfälle 

Experiment-
tillfälle 1 

13 
6,3 % 

 74 
32,9 % 

 58 
25,8 % 

 80 
35,6% 

 225 
100,0% 

 6 
15,0% 

 8 
20,0% 

 10 
25,0% 

 16 
40,0% 

 40 
100,0% 

 

37 
100,0% 

 

9 
24,3% 

 10 
27,0% 

 8 
21,6% 

 10 
27,0% 

 

Experiment-
tillfälle 2 

20 
6,3% 

 121 
37,8% 

 92 
28,7% 

 87 
27,2% 

 320 
100,0% 

 6 
14,0% 

 9 
20,9% 

 11 
25,6% 

 17 
39,5% 

 43 
100,0% 

 4 
13,3% 

 10 
33,3% 

 5 
16,7% 

 11 
36,7% 

 30 
100,0% 

 

Total 

107 
100,0% 

 

31 
29,0% 

 

25 
23,4% 

 

34 
31,8% 

 

17 
15,9% 

 

125 
100,0% 

 

44 
35,2 % 

 

36 
28,8% 

 

29 
23,2% 

 

16 
12,8% 

 

914 
100,0% 

 

266 
29,1% 

 

277 
30,3% 

 

309 
33,8% 

 

62 
6,8% 

 

Tillfälle 

Ingen vagn Kör kundvagn 

Antal  
% per tillfälle 

 
45-59 

18-29 

30-44 

 
Total 

80 
8,9% 

278 
30,8% 

262 
29,0% 

15 
6,2% 

94 
39,0% 

75 
31,1% 

337 
29,5% 

372 
32,5% 

95 
8,3% 

 
60+ 

340 
29,7% 

57 
23,7% 

283 
31,3% 

 
Total 

903 
100,0% 

241 
100,0% 

1147 
100,0% 

Antal  
% per tillfälle 

Antal  
% per tillfälle 

Antal  
% per tillfälle 

Antal  
% per tillfälle 
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Tabell 13 – Korstabell, rörelsemönster, vuxet sällskap och tillfälle 

 
 
Tabell 14 – Korstabell, sällskap av barn som går själv, rörelsemönster och tillfälle 

 
  

Rörelsemönster 

Går förbi 
experiment- 
området 

Går in i 
experiment- 
området 

Går in i 
experiment- 
Området fel  
väg 

Antal  
% per tillfälle 

 

Antal  
% per tillfälle 

 

Antal  
% per tillfälle 

 

Totalt 

Totalt 

Totalt 

Vuxet  
sällskap 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap, kvinna 

 
Vuxet sällskap, man 

 
Vuxet sällskap, grupp 

 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap, kvinna 

 
Vuxet sällskap, man 

 
Vuxet sällskap, grupp 

 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap, kvinna 

 
Vuxet sällskap, man 

 
Vuxet sällskap, grupp 

 

Kontrollgrupp 

217 
58,6% 

 88 
23,8% 

 60 
16,2% 

 5 
1,4% 

 370 
100,0% 

 19 
45,2% 

 9 
21,4% 

 13 
31,0% 

 1 
2,4% 

 42 
100,0% 

 

39 
100,0% 

 

23 
59,0% 

 6 
15,4% 

 9 
23,1% 

 1 
2,6% 

 

Tillfälle 

Experiment-
tillfälle 1 

130 
57,8% 

 50 
22,2% 

 41 
18,2% 

 4 
1,8% 

 225 
100,0% 

 21 
53,8% 

 6 
15,4% 

 12 
30,8% 

 0 
0,0% 

 39 
100,0% 

 

36 
100,0% 

 

27 
75,0% 

 4 
11,1% 

 4 
11,1% 

 1 
2,8% 

 

Experiment-
tillfälle 2 

188 
58,9% 

 65 
20,4% 

 58 
18,2% 

 8 
2,5% 

 319 
100,0% 

 27 
62,8% 

 5 
11,6% 

 10 
23,3% 

 1 
2,3% 

 43 
100,0% 

 20 
66,7% 

 2 
6,7% 

 7 
23,3% 

 1 
3,3% 

 30 
100,0% 

 

Total 

105 
100,0% 

 

3 
2,9% 

 

20 
19,0% 

 

12 
11,4% 

 

70 
66,7% 

 

124 
100,0% 

 

2 
1,6 % 

 

35 
28,2% 

 

20 
16,1% 

 

67 
54,0% 

 

914 
100,0% 

 

17 
1,9% 

 

159 
17,4% 

 

203 
22,2% 

 

535 
58,5% 

 

Går förbi experiment-
området 

Går in i experiment-
området 

Går in i experiment-
området fel väg 

Vuxen med sällskap av 
barn som går själva 

Tillfälle 

Totalt antal observ- 
erade med barn 

Totalt antal  
observationer 

Antal 
% per 
tillfälle 

30 
81,1% 

Kontrollgrupp Experimenttillfälle  
1 

Experimenttillfälle 
2 

Totalt 

1 
2,7% 

6 
16,2% 

37 
100,0% 

26 
100,0% 

34 
100,0% 

22 
84,6% 

0 
0,0% 

4 
15,4% 

32 
94,1% 

1 
2,9% 

1 
2,9% 

84 
86,6% 

2 
2,1% 

11 
11,3% 

97 
100,0% 

1143 
100,0% 

392 
100,0% 

300 
100,0% 

451 
100,0% 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 
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Tabell 15 – Korstabell, rörelsemönster, kön och tillfälle 

 
 
Tabell 16 – Sammanställning medelvärde, män och sällskap 
 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Antal 
% per 
tillfälle 

Man 

Total 

Går in i 
experiment-
området 
fel väg 

Går in i 
experiment-
området 
 

Går förbi 
experiment-
området 
 

 
Total 

Kvinna 
 

Man 

 
Total 

Kvinna 
 

Man 
 

 
Total 

Kvinna 
 

Man 
 

 
Total 

Kvinna 

Rörelsemönster 

Tillfälle 

Kontrollgrupp Experiment-
grupp 1 

Experiment-
grupp 2 

Totalt 

154 
41,6% 

216 
58,4% 

370 
100,0% 

42 
100,0% 

8 
19,8% 

34 
81,0% 

8 
20,0% 

32 
80,0% 

40 
100,0% 

170 
37,6% 

282 
62,4% 

452 
100,0% 

302 
100,0% 

393 
100,0% 

1147 
100,0% 

93 
41,3% 

132 
58,7% 

225 
100,0% 

10 
25,0% 

30 
75,0% 

40 
100,0% 

6 
16,2% 

31 
83,8% 

37 
100,0% 

109 
36,1% 

193 
63,9% 

120 
37,4% 

201 
62,6% 

321 
100,0% 

12 
28,6% 

30 
71,4% 

42 
100,0% 

8 
26,7% 

22 
73,3% 

30 
100,0% 

140 
35,6% 

253 
64,4% 

728 
63,5% 

419 
36,5% 

107 
100,0% 

85 
79,4% 

22 
20,6% 

124 
100,0% 

94 
75,8% 

30 
24,2% 

916 
100,0% 

549 
59,9% 

367 
40,1% 

Kontrollgrupp 

Vuxet sällskap 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap kvinna 

Total 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap kvinna 

Total 

Inget sällskap 

Vuxet sällskap kvinna 

Total 

Tillfälle 

Experimenttillfälle 1 

Experimenttillfälle 2 

Medelvärde 

0:00:59,11 

0:00:28,33 

0:00:43,72 

0:00:58,99 

0:00:28,23 

0:00:49,77 

0:01:35,69 

0:01:17,88 

0:01:30,35 

Total Inget sällskap 

Vuxet sällskap kvinna 

Total 

0:01:13,29 

0:00:43,16 

0:01:02,53 

N 

4 

4 

8 

7 

3 

10 

7 

3 

10 

18 

10 

28 
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Tabell 17 – Korstabell, rörelsemönster och tillfälle 
 

 
  

Tillfälle 
Kontrollgrupp Experiment-

tillfälle 1 
Experiment-

tillfälle 2 
Kontrollgrupp 

används ej 
Total 

Rörelsemönster 
Går förbi 

experiment-
området 

 
Total 

Går in i 
experiment-

området 

Går in i 
experiment-

området fel väg 

Antal 
% av 
tillfälle 

371 
 

81,9% 

42 
 

9,3% 

40 
 

8,8% 

453 
 

100,0% 

225 
 

74,5% 

40 
 

13,2% 

37 
 

12,3% 

302 
 

100,0% 

198 
 

100,0% 

30 
 

7,6% 

43 
 

10,9% 

321 
 

81,5% 

136 
 

68,7% 

45 
 

22,7% 

17 
 

8,6% 

394 
 

100,0% 

1347 
 

100,0% 

124 
 

9,2% 

170 
 

12,6% 

1053 
 

78,2% 

Antal 
% av 
tillfälle 

Antal 
% av 
tillfälle 

Antal 
% av 
tillfälle 

Rörelsemönster tillfälle 

Giltig Saknas Total 

N N N % % % 

1347 100% 100% 100% 0 1347 

Observationer 
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Tabell 18 – Uträkning, Fishers kombinerade sannolikhetstest 
 
 
 
 
 
 
 

Test 

p-värde In (p) (p)*(-2) 

2 

Summa 

T= 

p-komb. 

1 

df 

2 

2 

4 

0,000088 

0,939674 

-0,000176 

-1,879348 

-1,879524 

3,759048 

0,43959607 

Test 

p-värde In (p) (p)*(-2) 

4 

Summa 

T= 

p-komb. 

3 

df 

2 

2 

4 

0,308924 

0,118 

-0,617884 

-0,236 

-0,853884 

1,707768 

0,78930608 

Test 

p-värde In (p) (p)*(-2) 

p-komb 2 

Summa 

T= 

p-komb. 

p-komb 1 

df 

2 

2 

4 

0,4396 

0,7893 

-0,8792 

-1,5786 

-2,4578 

4,9156 

0,29606761 

Åldersgrupp 1 och 2 

Åldersgrupp 3 och 4 

Jämförelse yngre och äldre 


