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Sammanfattning 
 
Titel: Den osynliga vägen – En kvantitativ studie om visuell stimuli påverkan på 
konsumenters rörelsemönster i en klädbutik 

Författare: Anni Elbrink och Johanna Jönsson  

Handledare: Bertil Hultén 

Examinator: Leif V Rytting 

Kurs: Företagsekonomi III – Kandidatuppsats 15hp 

Forskningsfrågor 

- Hur påverkar användandet av visuell stimuli konsumenters rörelsemönster? 

- Hur påverkar användandet av visuell stimuli möjligheten att vägleda konsumenter  
  med hänsyn till inkongruent och kongruent färg? 
 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera hur användandet av visuell stimuli, i form av 

en visuell symbol, påverkar konsumenters rörelsemönster. Studien som är av 

experimentell karaktär undersöker hur användandet av stimuli kan vägleda konsumenter 

till specifika avdelningar samt längre in i en butik.    

Metod 

Arbetet bygger på ett kvantitativt angreppssätt med en deduktiv ansats. Med en 

litteraturgenomgång som utgångspunkt har hypoteser formulerats som sedan empiriskt 

prövats i form av experiment och observationer i klädbutiken Gina Tricot i Kalmar 

centrum.    

Slutsats 

Användandet av visuell stimuli, i form av en visuell symbol, påverkar möjligheten att 

vägleda konsumenter till mer avlägsna avdelningar samt tiden som konsumenterna 

spenderar i dessa. Utförandet av visuell stimuli avseende dess färg och storlek spelar en 

avgörande roll i dess möjlighet att påverka konsumenters rörelsemönster. 

Nyckelord 

Butiksskyltning, rörelsemönster, visuell stimuli  
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 5 

1 Inledning 

Detta kapitel redovisar studiens problem rörande skyltning och exponering samt hur butiker 

kan vägleda kunder. Denna diskussion mynnar sedan ut i en problemformulering och 

presentation av studiens forskningsfrågor. Vidare redogörs för undersökningens syfte och 

slutligen avslutas kapitlet med en presentation av de avgränsningar som gjorts.  
 
 

1.1 Bakgrund 

Shopping är ett vardagligt moment i de flesta människors liv och butiksupplevelser har 

länge varit och är fortfarande mycket relevant (Dagger & Danaher 2014). Enligt Bitner 

(1992) är butiksmiljön, även kallat servicelandskapet, ett effektivt verktyg i 

marknadsföringssammanhang. Vidare belyser Ezeh och Harris (2008) att det är av 

största vikt att företag förstår vilka effekter servicelandskapet har på konsumenter. 

Liknande påpekar Durna, Dedeoglu och Balikçioglu (2015) att servicelandskapet och 

dess komponenter har en positiv effekt på konsumenter samt påverkar deras beteende. 

Det här styrks av Turley och Milliman (2000) som menar att atmosfäriska effekter i en 

butiksmiljö har inflytande på konsumenters beteende. Parallellt framhåller Kotler 

(1973) att utformningen av butiksmiljön har en påverkan på konsumenternas köp. 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) påpekar dessutom att kunden stannar längre 

och spenderar mer pengar i en butik som är välplanerad och trivsam.  
 

Underhill (2010:62) lyfter fram att butikens utformning måste anpassas efter kunders 

naturliga sätt att röra sig, vilket uttrycks: “Vart shopparna går, vad de ser och hur de 

reagerar bestämmer hela shoppingupplevelsens karaktär”. Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson (2008) delar in butikens exponeringsytor i varma och kalla, där de förstnämnda 

är de ytor där kunder rör sig frekvent och de sistnämnda karaktäriseras av de ytor som 

kunder obemärkt passerar förbi. Likvärdigt delar även Underhill (2010) in butiken i 

olika zoner och förklarar att kunderna rör sig i olika tempo beroende på vart i butiken de 

befinner sig. Fortsättningsvis påpekar författaren att i vissa delar av butiken tenderar 

kunder att stanna längre och i vissa passerar de snabbt förbi. Ekberg och Lohmander 

(2004) poängterar vikten av att kartlägga vad kunderna gör, ser och tänker runtom i 

butiken för att förmedla rätt budskap på rätt plats. Även Buttle (1984) understryker hur 

viktig placeringen är och att skyltar bör vara placerade där flest människor passerar. 
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Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2014) beskriver att konsumenter utsätts för 

mer information än vad de kan bearbeta eftersom det förekommer stark konkurrens om 

kundernas uppmärksamhet vilket styrks av Evans, Jamal och Foxall (2006). Även 

Underhill (2010) lyfter fram och diskuterar den rådande 

kommunikationsöverbelastningen. Fortsättningsvis menar Nordfält (2007) att det här 

leder till att vi inte ser allt vi tittar på. Liknande förklarar Axelsson och Agndal (2012) 

att vi uppfattar vissa saker men inte andra och att vi ser saker på ett särskilt sätt. Evans 

et al. (2006) utvecklar på samma sätt men understryker att en följd av att konsumenter 

översköljs av information är att det skapas ett brus som förhindrar att budskap når fram 

eller tolkas på rätt sätt.  
 

Butikskyltar är en marknadsföringsstrategi som har funnits länge och visat sig vara ett 

resultatrikt sätt att kommunicera med konsumenterna (Nordfält 2007). Hultén, Broweus 

och Van Dijk (2011) diskuterar mass- och relationsmarknadsföring och understryker 

dock att det behövs andra, mer nytänkande och kreativa sätt att lösa 

marknadsföringsutmaningarna. Vidare framhäver Hultén (2014) att 

sinnesmarknadsföring bör beaktas som en evolutionär utveckling av den moderna 

marknadsföringen. Även Krishna, Cian och Sokolova (2016)  benämner 

sinnesmarknadsföring som ett framväxande forskningsområde och att vidare forskning 

är viktig för att öka förståelsen kring hur sinnesmarknadsföring påverkar konsumenters 

tankar, känslor och handlingar. Enligt Hultén et al. (2011) anses synsinnet vara det mest 

kraftfulla sinne och det som lättare uppmärksammar förändringar, exempelvis i 

butikslayouten samt kontraster avseende färg och form. Liknande poängterar Nordfält 

(2007) att synsinnet är det sinne som har störst kapacitet att hantera information. För att 

fånga kunders uppmärksamhet i en butiksmiljö eller avseende en specifik produkt 

menar Hultén (2014) att visuella stimuli, så som visuell information, är det mest 

användbara stimuli. Enligt Lindgren och Nordström (2009) är det visuella språket en 

dominerande kommunikationskanal. Hultén (2014) förklarar att visuell marknadsföring 

är ett begrepp som innefattar hur företag strategiskt kan använda sig av kommersiella 

och icke-kommersiella visuella symboler och tecken för att kommunicera användbara 

budskap till konsumenter.   
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1.2 Problemdiskussion  

Enligt Soars (2009) är en ständigt pågående fråga för detaljister hur de ska få 

konsumenter att handla i deras butiker. Nordfält (2007) lyfter fram att för butiker är ett 

centralt problem att konsumenterna inte orkar eller har tid att se efter om det finns varor 

som tilltalar dem. Även Underhill (2010) belyser problemet med tidsbristen och att 

kunder inte längre vandrar omkring i butiker som de gjorde förr. Vidare klargör 

Parment (2015) att den bristande tidstillgången samt de tusentals 

marknadsföringsbudskap vi utsetts för har lett till svårighet kring att fånga vår 

uppmärksamhet. Det sistnämnda anser Evans et al. (2006) som marknadsförares 

viktigaste uppgift. Vidare betonar Underhill (2010) att det är viktigt att ta vara på alla 

chanser man har att tala om för kunderna vad man vill att de ska veta. 
 

Underhill (2010) beskriver framgången med att anpassa placeringen av produkter utefter 

hur konsumenterna rör sig i en butik samt att vägleda dem runt i butiken. Vidare 

påpekar författaren vikten av att erbjuda kunder ett intressant flöde mellan 

avdelningarna för att de ska uppmärksamma även de mer avlägsna utrymmena i 

butiken. Vidare påpekar han att butikens utformning måste anpassas efter kundens 

naturliga sätt att röra sig. Med det här framhåller Underhill (2010) svårigheten med att 

bibehålla kunders intresse och få dem att se sig omkring och att utmaningen därav 

ligger i att få kunderna att gå hela vägen in i butiken.  
 

Som Nordfält (2007) tar upp, har skyltar länge varit ett effektivt sätt att kommunicera 

med konsumenterna. Vidare påpekar Underhill (2010) att även om en kund ser en skylt 

är det inte säkert att denne har tittat på den tillräckligt länge för att läsa vad som står på 

den. Enligt författaren kan det handla om några sekunder mellan skillnaden av ett 

oavsiktligt ögonkast och en grundlig genomläsning av ett budskap. Evans et al. (2006) 

utvecklar på samma sätt men understryker att om ett marknadsföringserbjudande 

placeras på rätt plats och vid rätt tidpunkt, finns det ingen garanti för att kunderna 

uppmärksammar budskapet. Vidare framhåller Underhill (2010) att kunder i en butik 

ständigt är i rörelse och inte inriktade på att läsa skyltar på grund av att de istället letar 

efter en viss produkt eller liknande. I en butik finns ett flertal produkter som konkurrerar 

om konsumenternas uppmärksamhet och under en kort tid ska konsumenter fatta en 

mängd beslut (Nordfält 2007). Parment (2015) menar att framgångsrik 

marknadskommunikation kräver en hög grad av effektivitet.  
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Soars (2009) påpekar att detaljister bör tänka bortom skyltar och att fokus istället bör 

vara ”mindre är bättre”. Vidare poängterar Hultén (2014) vikten av att, utöver 

traditionell annonsering och reklam, lyfta fram andra visuella stimuli för att förstå 

synsinnets betydelse i sinnesmarknadsföring. Fortsättningsvis hävdar författaren att med 

hjälp av något som verkligen fångar synen eller hörseln kan butiken förmedla ett intryck 

till kunden att något spännande pågår längre in i butiken. Nordfält (2007) för 

diskussionen att om ny information tillförs, måste den vara så enkel som möjligt vilket 

styrks av Soars (2009).  Vidare framhäver Nordfält (2007) att man ska vara försiktig 

med att öka informationstrycket i en butik eftersom konsumenter redan är utsatta för 

information i överflöd. Det här styrks av Evans et al. (2006) som påtalar att 

marknadsförare bör vara försiktiga avseende användandet av helt nya stimuli.  
 

Som tidigare nämnts är sinnesmarknadsföring alltmer framväxande inom 

marknadsföring och både Hultén et al. (2011) och Nordfält (2007) belyser att synsinnet 

är vårt starkaste sinne vad gäller att upptäcka förändringar och hantera information. 

Evans et al. (2006) påpekar dock att budskapet måste innehålla något som är bekant då 

det finns en risk att konsumenter är motvilliga till det som är okänt. Fortsättningsvis 

framhåller Parment (2015) att användandet av ord, symboler och illustrationer som är 

kända för mottagaren och ger positiva associationer är bra förutsättningar för 

framgångsrik och effektiv kommunikation. Vidare betonar Underhill (2010) att det 

bästa sättet att informera människor i rörelser är att med hjälp av symboler få fram det 

man vill säga.  

 

Utifrån det här perspektivet finner vi en utmaning i att, utan tillförseln av fler skyltar 

och utan att övrig information filtreras bort, kunna vägleda kunderna i butiken för att få 

dem att utforska mer avlägsna avdelningar samt få dem längre in i butiken. Efter en 

omfattande litteraturgenomgång har det visat sig att hur man kan påverka konsumenters 

rörelsemönster är ett delvis outforskat område och av den forskning som finns inom 

ämnet, verkar författaren Paco Underhill ligga i framkant. Därmed har det här fångat 

vårt intresse för vidare forskning.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 

Som framgått vore det önskvärt, framförallt på grund av den rådande tidsbristen, att 

kunna vägleda kunderna och få dem att gå till de mer avlägsna avdelningarna i en butik. 
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Som tidigare nämnts krävs nya, innovativa lösningar för att möta dagens 

marknadsföringsutmaningar. Med utgångspunkt om att visuell stimuli är ett kraftfullt 

marknadsföringsverktyg och att symboler kan användas för att kommunicera budskap, 

har två forskningsfrågor formulerats som nedan presenteras.  

 

- Hur påverkar användandet av visuell stimuli konsumenters rörelsemönster? 
 
- Hur påverkar användandet av visuell stimuli möjligheten att vägleda konsumenter  
   med hänsyn till inkongruent och kongruent färg? 
 

 

1.4 Syfte 
Det primära syftet med examensarbetet är att med en litteraturanalys som grund, 

klargöra och analysera hur visuell stimuli, i form av en visuell symbol, påverkar 

konsumenters rörelsemönster. Ett annat syfte är att undersöka hur användandet av den 

här symbolen i inkongruent samt kongruent färg, kan vägleda konsumenter till mer 

avlägsna avdelningar och längre in i butiken. Studien ämnar även ge rekommendationer 

kring användandet av den här typen av stimuli avseende att vägleda kunder till specifika 

avdelningar samt längre in i en butik.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att utföra våra experiment och observationer i en av 

Kalmars två Gina Tricot-butiker. En annan avgränsning var att endast undersöka 

huruvida synsinnet kan användas för att påverka konsumenters rörelsemönster. Därmed 

har de övriga sinnena; lukt, känsel, hörsel och smak, helt uteslutits från undersökningen. 

Slutligen har valet gjorts att enbart observera kvinnor.   
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2 Metodik 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras den metod som använts för att samla in och analysera 

undersökningens data. Kapitlet redogör även för arbetets tillvägagångssätt, den 

undersökningsmodell som använts samt de vetenskapliga kriterierna. Avslutningsvis presenteras 

metodkritik.  

 

2.1 Forskningsdesign 

Kumar (2014) beskriver forskningsdesign som den färdplan som valts att följa under 

forskningens resa för att hitta svar på frågeställningarna. Fortsättningsvis förklarar 

Krishnaswamy och Satyaprasad (2010) att en forskningsdesign specificerar 

undersökningens mål och den metod eller teknik som ska användas för att uppnå dessa 

mål. Vidare förklarar författaren att forskningsdesign fungerar som en mall som guidar 

undersökningens olika processer för insamling, analysering och tolkning av data. 

Bordens och Abbott (2008) förklarar att det finns ett flertal olika val vad gäller 

forskningsdesign. Fortsättningsvis förklarar författarna att det dels handlar om att ta 

ställning till vilken design studien ska ha. Målet med vår undersökning var att besvara 

hur visuell stimuli påverkar konsumenters rörelsemönster vilket därmed lade grunden 

för utformningen av vår forskningsdesign. För att kunna besvara våra forskningsfrågor 

genomfördes, med en litteraturanalys som grund, en empirisk undersökning som 

redogörs för senare i detta kapitel. Tekniken som användes var av experimentell design. 

Att genomföra den här typen av undersökning grundar sig även i att vi tidigare 

genomfört en studie av liknande karaktär och har erfarenhet av metoden. Dessutom 

betonar Bryman och Bell (2013) att experimentell design är en forskningsdesign som 

ofta skapar stark tilltro i dess slutsatser.  

 

Bordens och Abbott (2008) förklarar att ytterligare val som måste göras vid val av 

forskningsdesign är att bestämma hur data ska samlas in, om det är i laboratorium eller i 

en verklig miljö samt hur intressanta beteenden ska mätas. För att komma så nära som 

möjligt inpå konsumenters faktiska rörelsemönster och därmed få ett tillförlitligt 

resultat, valdes att samla in datan i en reell miljö. För att mäta hur visuell stimuli 

påverkar konsumenters rörelsemönster, valdes observationer som mätningsmetod.  

 

Krishnaswamy och Satyaprasad (2010) poängterar att en forskningsdesign inte är en 

specifik plan likt en byggnadsritning som måste följas till punkt och pricka, utan snarare 
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en guide för att försäkra sig om att forskningen färdas i rätt riktning. Fortsättningsvis 

förklarar författaren att det är en plan som ändras under undersökningens gång, 

allteftersom nya upptäckter görs. Det här är någonting vi fått erfara då vår ursprungliga 

idé om utformningen av den experimentella designen ändrades under arbetets gång 

eftersom oförutsedda hinder förändrade några av våra förutsättningar.   

 

2.2 Forskningsmetod 

2.2.1 Kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2013) oftast av deduktivt slag och är 

en strategi vad gäller insamling och analys av data. Fortsättningsvis betonar författarna 

att fokus ligger på teoriprövningar och hypoteser vilket även utgör ramen för 

undersökningen. Teo (2012) menar att kvantitativ forskning i huvudsak handlar om att 

samla in sifferuppgifter för att förklara ett visst fenomen av intresse. McCusker och 

Gunaydin (2015)  belyser att den kvantitativa metoden syftar till att svara på frågor om 

"hur många" eller "hur mycket". För att kunna besvara de framtagna forskningsfrågorna 

var ett kvantitativt angreppsätt den mest lämpade metoden. Eftersom rörelsemönster 

både kan vara medvetet och omedvetet var det här ytterligare en anledning till att 

kvantitativ metod valdes.  

 

Enligt Bryman (2016) mäter en kvantitativ metod skillnader mellan individer avseende 

de variabler som är aktuella. Hagan (2014) menar att kvantitativ forskning är baserad på 

mätning som genomförs på ett systematiskt och kontrollerat sätt. Bryman (2016) 

poängterar att i kvantitativa undersökningar utgör mätningen grunden för mer exakta 

beräkningar och graden av relationen mellan begreppen. Vår undersökning ämnade 

klargöra hur variabeln visuell stimuli påverkar konsumenters rörelsemönster.  

 

Edling och Hedström (2003) påpekar att en fördel med det kvantitativa angreppssättet är 

att den, till skillnad från den kvalitativa metoden, vilar på en matematisk grund för både 

insamling och analys av data. Vidare påpekar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

att en fördel med studier av kvantitativa slag är att de lättare går att upprepa och att de 

uppgifter som samlats in, oftast uppfattats som mer tydliga. Jacobsen (2002) framhåller 

däremot att kvantitativ metod påstås mäta forskarens förståelse av en händelse då 

forskaren själv fastställer frågor och svarsalternativ.  
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2.2.2 Deduktiv forskning 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att i deduktiva studier är empirin en 

följd av teoretiska argument. Patel och Davidson (2011) beskriver att ett deduktivt 

arbetssätt karaktäriseras av att utifrån befintliga teorier och allmänna arbetssätt dra 

slutsatser om enskilda händelser. Bryman (2016) förklarar att deduktiv forskning bygger 

på vad som redan är känt inom ett område. Vår forskningsprocess inleddes med en 

omfattande litteraturgenomgång inom ämnet som studien berör. Med den framtagna 

teoretiska referensramen, som presenteras i nästa kapitel, som grund formulerades sju 

hypoteser som empiriskt undersöktes för att dra slutsatser om specifika händelser. 

Därmed karaktäriseras studien av ett deduktivt arbetssätt. Patel och Davidson (2011) 

menar att med ett deduktivt upplägg antas forskningens objektivitet stärkas eftersom 

utgångspunkten är befintliga teorier samt att forskarens subjektiva bedömningar i 

mindre grad påverkar undersökningsprocessen. Vidare menar författarna att nackdelarna 

med arbetssättet är att de teorier som undersökningen grundar sig på, kommer vinkla 

och påverka denna så att nya iakttagelser inte upptäcks. Likvärdigt uttrycker Jacobsen 

(2002) att nackdelen med en deduktiv ansats är att forskarna endast finner det som de 

letar efter. Eftersom vår litteraturgenomgång visade att konsumenters rörelsemönster är 

ett delvis outforskat område påverkades inte våra förväntningar på empirin i någon 

större utsträckning av den tidigare forskningen. Det här minskar därmed risken för att 

undersökningen har snedvridits.   
 

2.2.3 Hypotesprövning 

Patel och Davidson (2011) beskriver att en hypotes är en språklig sats med ett 

antagande om hur två eller flera begrepp är relaterade till varandra. Det här styrks av 

Kjellberg och Sörqvist (2015) som menar att en hypotes bör utformas som ett påstående 

för att på ett enkelt sätt avgöra om den stämmer eller inte. Vidare påpekar författarna att 

det är den framtagna teoretiska ramen som formar hypoteserna. Fortsättningsvis 

förklarar Eliasson (2013) att hypoteserna sedan prövas mot insamlad data för att på så 

sätt dra slutsatser om den stödjer teorin eller inte. Med vår teoretiska referensram som 

utgångspunkt formulerades sju hypoteser. Dessa prövades empiriskt för att sedan 

accepteras eller förkastas, i syfte att besvara våra forskningsfrågor. Patel och Davidson 

(2011) understryker att en hypotes ska kunna översättas i variabelform. Även Bryman 

(2016) förklarar att hypoteserna måste översättas till forskningsbara enheter. I vår 

undersökning besvarades de framtagna hypoteserna med hjälp av variabler som 
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konsumenters riktning, om de följde stimuli till de specifika avdelningarna samt tiden 

de spenderade i dessa.  

  

2.3 Undersökningsmodell 

Baserat på den teoretiska referensramen och de hypoteser som presenterats i avsnitt 3.5, 

har vi tagit fram en undersökningsmodell (figur 1) som introduceras nedan. Modellen 

illustrerar hur visuell stimuli påverkar konsumenters rörelsemönster. Hypotes 1-3 (H1-

H3) innefattar hur faktorer som konsumenters riktning, vilka avdelningar de går till samt 

tiden de spenderar i dessa, påverkas av visuell stimuli. Hypotes 4-7 (H4-H7) innefattar 

hur visuell stimuli avseende dess färg och storlek, kan användas för att vägleda 

konsumenter. Det korta stimuli är fem meter och det långa är åtta meter. Den 

inkongruenta färgen är röd och den kongruenta färgen är svart. Samtliga hypoteser har 

empirisk prövats i form av experiment.  

 

 

 

 

2.4 Datakällor 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Patel och Davidson (2011) beskriver primärkällor som ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar. Edling och Hedström (2003) beskriver primärdata som den 

data som forskaren själv samlar in. Närliggande beskriver Krishnaswamy och 

Satyaprasad (2010) primärdata som förstahandsinformation som exempelvis kan samlas 

in genom intervjuer eller observationer. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 

(2010) förklarar att till skillnad från primärdata samlas sekundärdata in externt och 

Figur 1. Undersökningsmodell (Egen modell) 
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lämpar sig bäst för att bygga upp en grundläggande kunskap och för att få ökad 

förståelse avseende vad som ska undersökas. Eliasson (2013) poängterar att 

sekundärdata har samlats in för att undersöka ett annat sammanhang och att det således 

bör användas med försiktighet. I vår undersökning utgjordes primärdatan av 

observationer för att ta reda hur konsumenters rörelsemönster påverkas av visuell 

stimuli.  För att klargöra huruvida konsumenterna uppmärksammade stimuli eller inte, 

genomfördes manipulationskontroller som även de utgjorde primärdata. 

Undersökningens sekundärdata bestod av den litteraturgenomgång, i form av 

vetenskapliga artiklar och böcker, som genomfördes för att skapa en grundlig förståelse 

kring undersökningens berörda ämnen. Vi beaktade de sekundärkällor som användes i 

undersökningen med försiktighet eftersom dessa samlats in i ett annat syfte.  
 

Den främsta fördelen med primärdata är att den anpassas utefter vad som ska 

undersökas och att informationen är aktuell (Christensen et al. 2010). Vidare förklarar 

Christensen et al. (2010) att en nackdel med primärdata är att insamlingen är 

tidskrävande och kostsam. Författarna påpekar dessutom att sekundärdata ger möjlighet 

att fastställa trovärdigheten i en undersökning baserat på de källor som framtagits. En 

nackdel som Christensen et al. (2010) tar upp med sekundärdata är att till skillnad från 

primärdata, passar den inte alltid till det som ämnas undersökas. Vidare framhåller 

författarna att det kan ta lång tid innan sekundärdata publiceras för allmänheten och på 

så sätt kan det leda till att den bli inaktuell. Vi fokuserade på att i den mån det var 

möjligt, använda aktuell forskning som kunde tillämpas som sekundärdata för att få en 

relevant grund. Dock visade litteraturgenomgången att den befintliga forskningen om 

konsumenters rörelsemönster, delvis är begränsad vilket resulterade i att flertalet källor 

som användes var av äldre karaktär.  
 

2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Förtest 

Patel och Davidson (2011) förklarar att vissa undersökningar, där all kunskap inte går 

att hämta från litteraturen, kräver så kallade förundersökningar för ytterligare underlag 

till undersökningen. Churchill och Iacobucci (2005) menar att en förundersökning 

grundar sig i att undersöka hur det rent praktiskt fungerar under verkliga förhållanden 

avseende de uppgifter och den information som ska samlas in. Vidare beskriver Olsson 

och Sörensen (2011) att ett förtest undersöker om studiens upplägg kan fullföljas enligt 
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den tänka planen. Patel och Davidson (2011) definierar en förstudie som en 

“upptäckande undersökning” och förklarar att i de fall då litteraturen är begränsad kan 

det vara bra för att få en första översikt. Liknande framhåller Jacobsen (2002) att en 

förundersökning således kan ge mer och bättre information om eventuella oklara och 

oväntade beteenden. För att ta reda på hur konsumenter generellt rör sig och åt vilket 

håll som stimuli således skulle riktas för att förändra konsumenters rörelsemönster, 

genomförde vi ett förtest i vår utvalda butik, Gina Tricot i Kalmar. Förtestet utfördes 

genom att iaktta och notera huruvida konsumenterna gick åt höger eller åt vänster direkt 

när de kommit in i butiken. I samband med det här studerades även vilka av butikens 

avdelningar som besöktes minst frekvent. Dessa valdes sedan ut som mätredskap i 

undersökningen för att, med större tillförlitlighet, kunna påvisa att skillnader i 

konsumenters rörelsemönster var en följd av det tillförda stimuli. Förtestet som 

genomfördes på en eftermiddag, visade att av totalt 100 kunder, gick 64 personer åt 

vänster direkt när de kommit in i butiken och resterande, 36 personer gick åt höger.     

 

2.5.2 Experimentell design 

Patel och Davidson (2011) förklarar att ett experiment är en undersökningsmetod där en 

eller flera variabler, så kallade oberoende variabler, manipuleras för att få kontroll eller 

påverka en annan, så kallad beroende variabel. Närliggande förklarar Quick och Hall 

(2015) att den experimentella designen vanligtvis innebär införande och manipulation 

av en variabel.  

 

Kjellberg och Sörqvist (2015) menar att experiment syftar till att kunna utläsa om 

orsakssamband förekommer. Även Bordens och Abbott (2008) förklarar att 

experimentell forskning karaktäriseras av att studera kausala, orsak-verkan, 

samband.  Det här görs för att bedöma i vilken utsträckning den oberoende variabeln 

kan påverka den beroende variabeln (Bryman & Bell 2013). Eftersom syftet med 

undersökningen var att klargöra hur visuell stimuli påverkar konsumenters 

rörelsemönster, valdes en experimentell undersökningsmetod där den oberoende 

variabeln utgjordes av visuell stimuli och den beroende variabeln av konsumenters 

rörelsemönster. Det utvalda stimuli prövades i fyra olika utföranden vilket genererade 

fyra experimenttillfällen. Samtliga experiment genomfördes i klädbutiken Gina Tricot 

belägen i Kalmar centrum. Den här typen av experiment, som utförs i en verklig miljö, 

benämner Churchill och Iacobucci (2005) som ett fältexperiment. 
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Det tillförda visuella stimuli bestod av cirklar, som placerades i en slinga på butikens 

golv. Cirklarna hade en diameter på fem centimeter och placerades med ett mellanrum 

på en decimeter. Stimuli prövades i två olika längder, ett kort på fem meter och ett långt 

på åtta meter, samt i två olika färger, rött och svart. Det svarta stimuli var kongruent 

med butiksmiljön medan det röda stimuli var inkongruent. Med förtestets resultat som 

utgångspunkt placerades stimuli till höger i butiken och fram till, två avdelningar som 

vid förtestet noterats som avlägsna. Dessa avdelningar benämns vidare som zon 1 och 

zon 2 (se bilaga 6).  
 

Merriam och Nilsson (1994) menar att en experimentell ansats kräver att forskaren har 

kontroll över stora delar av situationen för att kunna manipulera de variabler som är av 

intresse. Eftersom experimenten utfördes i en verklig miljö förekom svårigheter med att 

ha full kontroll över omgivningen och dess påverkan. I den utsträckning det var möjligt, 

var vi noggranna med att se till att experimentförhållandena var desamma vid samtliga 

tillfällen. Med butikens personal till hjälp, bestämdes att exponeringen inte skulle 

förändras under experimentens gång. Detta för att undvika att utfallet skulle påverkas. 

Tidpunkten för samtliga experiment valdes, i enlighet med förtestet, till eftermiddagstid 

på vardagar.  

 

Utöver oberoende och beroende variabler, tar Graziano och Raulin (2013) upp så 

kallade utanförliggande variabler. Det här är oplanerade och okontrollerade faktorer 

som kan uppkomma i en studie och påverka resultatet (Graziano och Raulin 2013). 

Kjellberg och Sörqvist (2015) menar att målet är att undersökningstillfällena ska vara 

identiska för deltagarna, förutom den oberoende variabeln, för att undvika spridning av 

resultatet. Vidare menar Graziano och Raulin (2013) att dessa variabler kan snedvrida 

resultaten och innebära svårighet för undersökaren att dra meningsfulla slutsatser. 

Vidare påpekar författarna vikten av att minska dessa variablers påverkan på 

undersökningens deltagare. I vårt fall utgjordes dessa variabler av de produkter som var 

placerade i de två zonerna. Dessa produkters inverkan på experimentet låg utanför vår 

kontroll eftersom vi inte kunde påverka deras placering.  
 

Bordens och Abbott (2008) menar att styrkan med experimentell ansats är dess 

möjlighet att identifiera och beskriva kausala samband. Fortsättningsvis utvecklar 

författarna att experimentell ansats kan tala om ifall en förändring av en oberoende 
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variabel faktiskt genererar förändring hos en beroende variabel. Vidare förklarar 

Christensen et al. (2010) att en nackdel med experiment är att det är svårt att ha kontroll 

över alla de variabler som kan påverka resultatet. Närliggande betonar Kumar (2014) 

vikten av att vid orsakssamband, se till att den oberoende variabeln har maximal 

möjlighet att påverka den beroende variabeln medan effekten av de externa faktorerna 

och slumpvariablerna är minimerade.  
 

Kontroll- och experimentgrupper 

Bryman och Bell (2013) beskriver att en klassisk experimentell design består av två 

grupper, kontroll- och experimentgrupp. Vidare förklarar Kjellberg och Sörqvist (2016) 

att kontrollgruppen, som inte utsätts för någon behandling eller variation, jämförs med 

experimentgruppen som utsätts för behandling. 
 

Eftersom vår undersökning syftade till att undersöka visuell stimuli i två olika storlekar 

med två olika färger använde vi oss av två kontrollgrupper, Kontrollgrupp 1 och 

Kontrollgrupp 2. Den förstnämnda gruppen utgjorde kontrollgrupp för det korta stimuli, 

det vill säga det som ledde fram till zon 1 (se bilaga 7). Kontrollgrupp 2 utgjorde 

kontrollgrupp för det långa stimuli, det vill säga det som ledde fram till zon 2 (se bilaga 

8).  Kontrollgrupperna utfördes vid två tillfällen. Vid kontrollgrupperna tillfördes inget 

stimuli, däremot noterades hur många konsumenter som gick den väg där stimuli sedan 

skulle placeras. Varje kontrollgrupp bestod av 100 individer. Patel och Davidson (2011) 

påpekar vikten av att ha en kontrollgrupp eftersom det finns oberoende variabler som 

kan ge olika värden avseende vilken typ av manipulation som tillförs. Vidare förklarar 

Graziano och Raulin (2013) att den ideala kontrollgruppen är identisk med 

experimentgruppen vad gäller samtliga variabler förutom den oberoende variabeln som 

definierar gruppen. Patel och Davidson (2011) menar att en kontrollgrupp är en 

försäkran om att det är effekterna av manipulationen som åstadkommer de resultat 

experimenten får och ingenting annat.  
 

För att undersöka om det förekom några skillnader angående konsumenters 

rörelsemönster avseende kombinationen av stimuli färg och längd, genomfördes som 

tidigare nämnts, fyra experiment (se figur 2). I de fyra experimentgrupperna ingick 

totalt 400 konsumenter med 100 konsumenter i vardera. 
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I figur 2 visas en översikt över de fyra experiment som genomfördes. Experimentgrupp 

1 utsattes för kort stimuli i färgen svart (se bilaga 1). Experimentgrupp 2 utsattes för 

långt stimuli i färgen svart (se bilaga 2). Experimentgrupp 3 utsattes för kort stimuli i 

färgen rött (se bilaga 3). Experimentgrupp 4 utsattes för långt stimuli i färgen rött (se 

bilaga 4).  

 

Eftersom stimuli placerades i butikens högra gång, gjordes valet att främst fokusera på 

skillnader i rörelsemönstret på de konsumenter som valde den högra vägen i butiken. 

Som tidigare nämnts visade förtestet att flertalet kunder gick åt vänster när de kommit 

in i butiken. För att dessutom undersöka hur stimuli påverkade konsumenternas val av 

riktning vid entrén, noterades vid samtliga tillfällen de som gick till vänster i antal. 

Däremot registrerades inte deras fortsatta rörelsemönster eftersom detta inte påverkades 

påverkas av det tillförda stimuli.  

 

I samband med samtliga experimenttillfällen genomfördes manipulationskontroller för 

att undersöka huruvida konsumenternas rörelsemönster var omedvetet eller medvetet. 

Kontrollerna utfördes genom att de konsumenter som följde stimuli, tillfrågades om de 

uppmärksammat det. Det här genomfördes för att studera om deras rörelsemönster 

påverkats på ett undermedvetet plan.   

 

Figur 2. Experimentöversikt (Egen modell)  



  
 

 19 

2.5.3 Observationer 

Graziano och Raulin (2013) menar att observationsfasen är central i all vetenskap. 

Enligt Christensen et al. (2010) är observationer när man studerar olika beteenden hos 

människor. Patel och Davidson (2011) menar att observationer är lämpligast när 

information som berör beteende och skeenden i naturliga situationer vill erhållas. 

Fördelen med observationer är, enligt Bryman (2016), att det tillåter att direkt observera 

beteenden till skillnad från exempelvis enkätundersökningar där man utgår från vad 

respondenterna har att säga. Det här styrks av Christensen et al. (2010) som menar att en 

fördel med observationer är att man i naturlig miljö kan studera verkliga och omedvetna 

beteenden. Då vår undersökning ämnade undersöka hur konsumenters rörelsemönster 

påverkas av visuell stimuli valdes observationer som datainsamlingsmetod. Valet 

grundar sig även i att, som tidigare nämnts, komma så nära som möjligt inpå kundernas 

verkliga rörelsemönster samt att kunna få svar på om rörelsemönstret var omedvetet 

eller inte. Patel och Davidson (2011) lyfter fram en annan positiv aspekt med 

användandet av observationer, nämligen att forskaren är relativt oberoende av 

individens villighet att delta i undersökningen. Vidare menar Christensen et al. (2010) 

att en fördel är även att forskaren kan erhålla mycket detaljerad och ingående 

information som kan vara svår att fånga upp på ett annat sätt. Patel och Davidson (2011) 

påpekar att nackdelarna med observationer är att det är en kostsam och tidskrävande 

metod.  
 

Christensen et al. (2010) betonar att det finns både öppen och dold observation, där den 

öppna observationen innebär att deltagarna vet om att de blir observerade medan den 

dolda observationen innebär att deltagarna inte är medvetna om att de blir observerade. 

Det sistnämnda beskriver Bryman och Bell (2013) som icke-deltagande observationer 

vilket innebär att observatörerna anonymt observerar deltagarna. För att utföra den här 

typen av observationer förklarar Patel och Davidson (2011) att det är viktigt för 

observatörerna att välja en plats som inte väcker uppmärksamhet. Vidare påpekar Patel 

och Davidson (2011) att om observatörerna är kända löper det större risk att de som 

observeras blir påverkade, vilket i sin tur kan leda till onaturligt beteende. Liknande tar 

Christensen et al. (2010) upp att observatörerna kan påverka miljön som är avsedd att 

undersökas vilket kan ge felaktigt resultat. För att undvika att deltagarnas 

rörelsemönster påverkades av vår närvaro, föll valet på att utföra dolda observationer. 

Vi var noggranna med att välja en plats, där vi utan att störa kunderna, kunde observera 
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deras rörelsemönster. Platsen som valdes var vid en pelare, belägen i mitten av butiken, 

för att inte stå i vägen för konsumenterna. Dessutom var det en plats där vi kom i 

skymundan från kundernas blicklinje. För att inte dra åt oss uppmärksamhet agerade vi 

kunder som studerade produkter i vår närhet samtidigt som vi förde en konversation 

med varandra. Det här utfördes i den mån det var möjligt för att kunna fortsätta att 

observera utan att vårt fokus påverkades. Patel och Davidson (2011) understryker att 

även om observatörerna inte deltar, det vill säga är okända, kan problem med att erhålla 

all information uppstå eftersom all information inte går att observera. Det här är 

anledningen till att de tidigare nämnda manipulationskontrollerna genomfördes.  

 

Strukturerade observationer 

Christensen et al. (2010) benämner att det finns olika typer av observationer, bland 

annat systematiska och osystematiska. Patel och Davidson (2011) benämner dessa som 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Ostrukturerade observationer är när man 

vill erhålla så mycket information som möjligt kring ett specifikt problemområde (Patel 

& Davidson 2011). Patel och Davidson (2011) menar att de ostrukturerade 

observationerna inte går efter något specifikt observationsschema utan att informationen 

istället noteras i form av nyckelord.  

 

Strukturerade observationer är enligt Bryman (2016) en metod för att observera och 

registrera individuella beteenden. Bryman och Bell (2013) menar att forskare måste 

använda tydliga regler för observationer för att kunna registrera beteenden i olika 

kategorier. Vidare menar författarna att reglerna utgörs av observatörerna själva som i 

sin tur sedan formar ett observationsschema. Observationsschemat syftar till att 

säkerställa att varje deltagares beteende, som önskas studeras, registreras på ett 

strukturerat sätt (Bryman & Bell 2013). Eftersom vår undersökning syftade till att 

enbart fokusera på konsumenters rörelsemönster uteslöts andra parametrar så som om 

kunderna provade eller köpte någon vara, därmed valdes strukturerade observationer 

som metod i undersökningen. För att underlätta observationerna samt för att säkerställa 

att de variabler som ämnades observeras, var desamma vid samtliga tillfällen, formade 

vi ett observationsschema (se bilaga 5) som användes vid samtliga kontroll- och 

experimenttillfällen. Syftet med schemat var även att säkerställa att vi båda 

observatörer, observerade och registrerade variablerna på samma sätt. Utöver den 

information som vid observationerna samlades in för att kunna besvara våra 
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forskningsfrågor registrerades hur många produkter som kunderna plockade till sig av i 

de specifika avdelningarna.  

 

Christensen et al. (2010) menar att observationsschemat bör vara så detaljerad som 

möjligt och att exempelvis koder kan underlätta arbetet av observationerna. Enligt 

Bryman (2016) spelar utformningen av observationsschemat en avgörande roll för 

undersökningen. Närliggande påpekar Christensen et al. (2010) att det finns en risk med 

att om ett observationsschema inte är fullständigt kan det påverka undersökningens 

resultat. Om kunderna gick in i zonerna från ett annat håll, varken klockades de eller 

noterades hur många produkter de plockade till sig av eftersom deras beteende således 

inte påverkades av stimuli.  
 

2.6 Urval 

Kjellberg och Sörqvist (2015) beskriver att en population består av flertal individer som 

har någon gemensam egenskap. Vidare förklarar Eliasson (2013) att en 

totalundersökning innebär att hela populationen undersöks. Det här kan enligt Kjellberg 

och Sörqvist (2015) bli svårare att utföra vid större grupper och att ett stickprov, även 

kallat urval, då måste göras.  
 

Denscombe (2009) använder uttrycket “big is beautiful” för att beskriva storlekens 

betydelse vid representativa urval. Fortsättningsvis menar författaren att ju fler som 

ingår i urvalet, desto mindre är risken för att urvalet både blir snedvridet och att alla 

relevanta undersökningsaspekter inte tas med. Vidare uttrycker han vikten av att det 

finns en balans mellan proportionerna i urvalet och de proportioner som finns i den 

totala undersökningspopulationen. Enligt författaren ökar dessa faktorer urvalets 

representativitet vilket i sin tur ökar möjligheten att generalisera utifrån de resultat som 

urvalet ger. Även Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att urvalsgruppen är 

representativ för undersökningen.  

 

I vår undersökning utgjordes populationen av Gina Tricot´s konsumenter i Kalmar. Av 

denna population gjordes sedan ett urval som bestod av de kunder som vid de fyra 

experimenttillfällena respektive de två kontrollgrupperna, befann sig i butiken. Den här 

typen av urval benämner Denscombe (2009) som bekvämlighetsurval. Närliggande 

beskriver Eliasson (2013) bekvämlighetsurval som ett stickprov som grundar sig på 
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vilka som finns tillgängliga vid undersökningstillfället. Kjellberg och Sörqvist (2015) 

menar att bekvämlighetsurval är att forskaren själv väljer ut deltagare efter vad som 

passar.  Bekvämlighetsurval är enligt Christensen et al. (2010) ett icke-

sannolikhetsurval. Vidare förklarar författarna att den här typen av urval innebär att 

chansen att en individ kommer med i undersökningen inte kan bestämmas i förväg, samt 

att individerna inte väljs slumpmässigt.  

 

Valet att utföra ett bekvämlighetsurval grundar sig i de begränsningar som arbetet 

innebar angående tid och omfattning. Eliasson (2013) poängterar att nackdelen med den 

här typen av urval är att de resultat man får av undersökningen, inte kan generaliseras 

för hela populationen. Kjellberg och Sörqvist (2015) betonar att vid experiment som 

innefattar människor vill forskare ofta kunna generalisera om människor påverkas av 

experimentet eller inte. Det här innebär att man vill generalisera hela mänskligheten, 

och en kontrollgrupp och experimentgrupp kan aldrig, enligt författarna, vara 

representativ för hela mänskligheten. Vidare understryker författarna att om en sådan 

generalisering görs, krävs ett slumpmässigt urval av hela mänskligheten, vilket aldrig 

kan genomföras. Vidare för författarna diskussionen att i vissa fall kan en 

forskningsfråga vara av generell karaktär att det således inte har någon betydelse om 

urvalet sker slumpmässigt eller inte. Därmed försvarar författarna bekvämlighetsurval 

och menar att vid experimentella studier är forskare intresserade av om det finns 

skillnader eller effekter av manipulationen och inte hur stora dessa är. På så sätt menar 

författarna att det inte har någon betydelse om urvalet är representativt eller inte, 

eftersom det enbart leder till att storleken förändras. På så sätt är bekvämlighetsurval 

avseende om urvalet är representativt eller inte ett litet problem (Kjellberg & Sörqvist 

2015). I vår undersökning resulterar bekvämlighetsurvalet således i att utfallet enbart 

kan generaliseras till Gina Tricot´s kunder i Kalmar.   
 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att ha med urvalsfel i beräkningen då dessa kan 

förekomma. Vidare förklarar författaren att det alltid finns en risk att ett nytt urval ur 

samma undersökningspopulation ger ett annat resultat vilket medför en viss osäkerhet. 

Eftersom vårt urval bestod av de 1189 konsumenter som vid kontroll- och 

experimentgrupperna, befann sig i den fysiska butiken, finns en risk att en del av Gina 

Tricot´s kundgrupp exkluderats från undersökningen. Det här har vi varit medvetna om 
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men med tanke på arbetets omfattning och tidsbegränsning, var ett sådant urval mest 

lämpat då det är mindre kostsamt och tidskrävande.  
 

2.7 Analysering av data 

Eliasson (2013) menar att för att på ett tillförlitligt sätt kunna besvara hur två variabler 

förhåller sig till varandra måste ett statistiskt signifikant samband kunna påvisas. Efter 

att all data samlats in sammanställdes den i programvaran SPSS Statistics. För att 

undersöka om det förekom signifikans mellan variablerna utfördes ett Chi2-test (X2 ) på 

de hypoteser med nominalskala och ett ANOVA-test på de hypoteser med 

intervallskala. Enligt Jacobsen (2002) kan ett Chi2-test bevisa om det föreligger ett 

reellt samband i en population. Parallellt framhåller Wahlgren (2012) att genom 

användning av detta test kan man utifrån en korstabell, utläsa och statistiskt fastställa 

om det förekommer några skillnader mellan variablerna samt om det finns något 

samband.  

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att ett Chi2-test kan påvisa om det finns signifikant 

skillnad mellan det förväntande värdet och det observerade värdet. Vidare betonar 

författarna att ju större skillnaden är mellan det förväntande och observerade värdet, 

desto mindre är sannolikheten att slumpen har skapat denna skillnad. Wahlgren (2012) 

förklarar att ett ANOVA-test är en metod för att jämföra populationsmedelvärden. 

Vidare menar Olsson och Sörensen (2011) att med hjälp av en ANOVA-tabell kan 

analyser av den effekt en variabel har på en oberoende variabel göras. Jacobsen (2002) 

påpekar att en av de vanligaste signifikansnivåerna är på femprocentsnivå. Därmed 

valdes denna signifikansnivå för vår undersökning. Wahlgren (2012) förklarar att om 

signifikans uppstår är det statistiskt säkerställt att det finns en skillnad mellan 

variablerna. Vidare menar Jacobsen (2002) att om skillnaden mellan det förväntade 

värdet och det observerade värdet, understiger fem procent, p < 0,05, kan hypotesen, 

med 95 procents säkerhet att det finns ett reellt samband mellan variablerna, accepteras.  

 

2.8 Vetenskapliga kriterier 

2.8.1 Validitet 

Bryman (2016) beskriver validitet som att undersökningen mäter det som är tanken att 

den ska mäta. Graziano och Raulin (2013) förklarar validitet som forskningens 
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viktigaste drag och hjärtat av hela undersökningen. Eriksson och Weidersheim-Paul 

(2014) menar att validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument och förklarar att 

om inte instrumentet mäter det som är avsett att mätas, spelar det ingen större roll om 

själva mätningen är bra eller inte.  
 

Graziano och Raulin (2013) betonar att begreppet validitet är komplext och att det finns 

många olika typer av validitet. Vidare förklarar författarna att samtliga typer, generellt 

hänvisar till en undersöknings kvalitet eller precision. Yin (2014) delar in validitet i tre 

delar, konstruerad, intern och extern. Enligt författaren handlar konstruerad validitet om 

att identifiera korrekta och operationella mätredskap för det som ska studeras. Intern 

validitet förklarar författaren som sökandet efter att etablera ett kausalt samband där 

specifika förhållanden tros leda till andra förhållanden. Kjellberg och Sörqvist (2015) 

förklarar begreppet intern validitet som möjligheten att svara på den framtagna 

frågeställningen. Extern validitet innebär att möjliggöra en generalisering av resultatet 

(Yin 2014, Kjellberg och Sörqvist 2015). Vidare förklarar Eliasson (2013) att validitet 

kräver en hög reliabiltet och att validiteten aldrig kan bli bättre än reliabilteten.  
 

I vår undersökning innebar konstruerad validitet hur väl observationsschemat som 

användes vid experimenten var utformat. Det vill säga, hur bra det var som verktyg för 

att mäta det som avsågs mätas. Vid utformningen av vårt observationsschema använde 

vi oss av förtestet för att ta reda på vad som kunde vara relevant att observera för att 

kunna besvara våra uppställda forskningsfrågor. Vi var även noggranna med att klargöra 

för tolkningen av det som observerades för att säkerställa att vi som observatörer 

använde oss av samma riktlinjer. Intern validitet handlar, som ovan nämnts, om en 

undersöknings trovärdighet. I vår undersökning genomfördes dolda observationer i en 

verklig miljö för att komma så nära som möjlig inpå konsumenternas faktiska 

rörelsemönster och således få ett resultat med högre trovärdighet. Ytterligare en 

bidragande faktor för att öka undersökningens interna validitet, var att säkerställa att vår 

egen närvaro inte påverkade konsumenterna. Som tidigare nämnts, omfattades vår 

undersökning av ett bekvämlighetsurval, vilket resulterar i att vi enbart kan generalisera 

resultatet till Gina Tricot´s kunder i Kalmar. Det här bidrar således till en minskning av 

den externa validiteten.  
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2.8.2 Reliabilitet 

Patel och Davidson (2011)  förklarar att det är viktigt att veta om undersökningen görs 

på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att undersökningen har en god reliabilitet. Bryman 

(2016) beskriver att reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet och 

överensstämmelser. Eriksson och Weidersheim-Paul (2014) utvecklar på samma sätt 

och understryker att reliabilitet beskriver undersökningens pålitlighet. För att se till att 

datan samlades in på ett tillförlitligt sätt, genomfördes samtliga observationer av två 

observatörer. Det här med fyraögons-principen som grund för att minska risken att gå 

miste om viktig information. Yin (2014) förklarar att reliabilitet demonstrerar att 

datainsamlingsproceduren kan upprepas och generera samma resultat. Att 

observationerna utfördes vid samma tidpunkt och enbart på vardagar bidrar till att 

resultatet med större sannolikhet blir detsamma vid upprepning av experimenten.  
 

Vidare förklarar Yin (2014) att målet med reliabilitet är att minimera felbedömningar 

och systematiska fel. Närliggande konstaterar Patel och Davidson (2011) att hög 

reliabilitet innebär minskad existens av felvärden och på så sätt närmar sig det sanna 

värdet. Det handlar således om hur bra instrumentet kan motstå slumpinflytanden av 

olika slag (Patel & Davidson 2011). Eliasson (2013) menar att oavsett hur 

undersökningen utförs, bestäms reliabiliteten av hur noggrant mätningarna utförs och 

sedan bearbetas. Det här är något som tagits i beaktning angående observationsschemats 

utförande för att kunna använda det vid samtliga experimenttillfällen och därmed öka 

reliabiliteten. Även Bryman och Bell (2013) menar att resultatet av en undersökning 

inte ska skilja sig om undersökningen utförs flera gånger, det handlar således om 

stabiliteten i undersökningen. Fortsättningsvis förklarar Eskilsson (2013) att ju högre 

reliabiliteten är, desto bättre är förutsättningarna för att uppnå en hög validitet.   
 

Patel och Davidson (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet till viss del står 

i relation till varandra, vilket således betyder att man inte enbart kan koncentrera sig på 

det ena eller andra, utan att båda begreppen måste tas i beaktning. Vid observationer 

avgörs även tillförlitligheten av hur väl observatörernas observationsförmåga är. 

Graziano och Raulin (2013) betonar vikten av att bra undersökningar kräver objektiv 

mätning som vilken forskare som helst kan använda och som ger samma resultat oavsett 

vem som genomför mätningen. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att om det 

finns flera observatörer, och om samtliga ska observera, finns det risk att deras 

bedömningar och tolkningar inte stämmer överens. Med hjälp av förtestet kunde vi 
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redan innan experimenten utfördes klargöra för hur det som observerades skulle 

bedömas. Eftersom samtliga observationer genomfördes av oss båda observatörer som 

närvarande, uteslöts risken att datan registrerades på olika sätt vid experimenttillfällena.  
 

2.9 Etik 

Jacobsen (2002) förklarar att information om andra personer är en mycket viktig aspekt 

att ta hänsyn till och understryker vikten av att reflektera över hur känslig informationen 

är för dem som studeras. Vidare påpekar författaren att ju närmre inpå privata 

sammanhang man kommer, desto starkare måste handlingen vara för att skydda 

individens integritet. Även Chuchill och Iacobucci (2005) belyser att forskare måste 

visa hänsyn avseende de personer som är med i undersökningen och att varje deltagare 

ska vara självstyrande och få möjlighet att fatta sina egna beslut. I vår undersökning 

studerades enbart kundernas rörelsemönster och inte vilka produkter de intresserade sig 

för eller köpte. Ingen känslig information om varken identitet eller personliga 

egenskaper registrerades hos de som observerades. Olsson och Sörensson (2011) menar 

att forskare ska ta hänsyn till människors integritet och eftersträva att förhindra att 

någon skada sker vid förfogandet av dennes personliga uppgifter. Vidare markerar 

Jacobsen (2002) att det datamaterial som samlas in och offentliggörs möjliggör för 

utomstående att identifiera individer. Den information som vi har registrerat berör 

enbart konsumenternas rörelsemönster och således går det inte att identifiera de 

personer som har observerats då ingen personlig information har samlats in. Det här gör 

deltagarna i vår undersökning helt anonyma. Det går således inte koppla någon 

information till någon specifik enskild person som har deltagit i undersökningen. 

 

2.10 Metodkritik 

Eftersom studiens inriktning är ett delvis outforskat område, fann vi svårigheter kring 

att hitta nyare forskning inom ämnet. Det här kan ha bidragit till att en del av 

sekundärdatan som användes, inte längre är aktuell. Att ha att utfört ett 

bekvämlighetsurval kan ha inneburit att urvalet blivit snedvridet då enbart de kunder 

som var tillgängliga vid kontroll- och experimenttillfällena ingick i undersökningen 

samt att resultatet inte går att generalisera i någon större utsträckning.  
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som bygger på vår genomförda 

litteraturstudie. Denna utgör grunden för undersökningen och de hypoteser som 

formulerats. Inledningsvis beskrivs servicelandskapet och konsumenters beteende 

avseende beslutsfattande och rörelsemönster. Vidare presenteras sinnesmarknadsföring 

och visuell perception som följs av en redogörelse av de framtagna hypoteserna.   

 
 

3.1 Butiken 

3.1.1 Servicelandskapet 

Enligt Dagger och Danaher (2014) är den fysiska miljön i butiken, det så kallade 

servicelandskapet, unikt för varje butik och med rätt utseende, känsla och stämning kan 

detta bidra till god lönsamhet. Det här styrks av Grönroos (2015) som påpekar att 

företag bör fokusera på att ge kunderna en positiv uppfattning av butiksmiljön för att de 

ska fortsätta konsumera deras produkter. Vidare påpekar Ezeh och Harris (2008) att det 

för företag, är av betydelse att förstå butiksmiljöns inverkan på kunders beteende. 

Durna, Dedeoglu och Balikçioglu (2015) uttrycker att servicelandskapet och dess 

komponenter har en positiv effekt som även påverkar konsumenternas beteende. Bitner 

(1992) förklara att den fysiska miljön, påverkar både konsumenternas och de anställdas 

kognitiva, emotionella och fysiologiska reaktioner på miljön. Även Reimer och Kuehn 

(2005) belyser att servicelandskapet har stor effekt på konsumenterna. Vidare lyfter 

Bitner (1992) fram att den fysiska omgivningen är ett framgångsrikt sätt att genomföra 

marknadsföringsstrategier i samt att uppnå organisatoriska mål. Vidare diskuterar 

Kotler (1973) att i vissa fall är butiksatmosfären till och med primärprodukten och bör 

således utnyttjas som ett marknadsföringsverktyg. 

 

Bitner (1992) sammanställer servicelandskapet i tre dimensioner. Den första 

dimensionen är förhållanden i omgivningen vilket inkluderar faktorer som temperatur, 

luftfuktighet och musik (Bitner 1992). Den andra dimensionen är rummets layout och 

funktionalitet vilket inkluderar faktorer som utrustning och inredning (Bitner 1992). 

Den sista dimensionen som Bitner (1992) tar upp är symboler och artefakter som 

innefattar skyltning, dekorstil och liknande. Grönroos (2015) betonar att dessa 

dimensioner påverkar hur kunden upplever servicelandskapet ur ett holistiskt 
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perspektiv. Vidare framhåller Bitner (1992) att kunder och anställda i ett 

servicelandskap kan uppvisa två reaktionssätt; närmande eller undvikande. Närmande 

innefattar hur kunder beter sig i den fysiska miljön angående anslutning, utforskning 

samt hur länge de stannar kvar (Bitner 1992). Undvikande beteende innebär att kunden 

spenderar mindre tid i miljön eller undviker den helt (Bitner 1992).  Fortsättningsvis 

uttrycker Wilson, Zeithamel, Bitner och Gremler (2012) att servicelandskapets design 

antingen kan förbättra eller försämra effektiviteten av aktiviteterna som sker i miljön.  
 

Law, Wong, Yip (2012) beskriver att det finns en mängd olika komponenter som är 

involverade för att skapa en positiv och gynnsam shoppingmiljö. Fortsättningsvis delar 

författarna in dessa i två kategorier; butikens exteriör och interiör. Det förstnämnda 

innefattar bland annat faktorer som butikens utsida, parkeringsmöjligheter samt vad som 

finns i närområdet (Law et al. 2012). Butikens interiör innefattar faktorer som 

produktplacering, färgkombinationer, belysning, layout, design och inredning (Law et 

al. 2012). Enligt Hultén (2014) har säljfrämjande åtgärder under senare tid alltmer 

kopplats till ett designförknippat angreppssätt, där både inre och yttre utformning av 

butiksmiljön har kommit att poängteras. Närliggande påvisar även Hunneman, Verhoef 

och Sloot (2015) att atmosfäriska faktorer har en signifikant positiv påverkan på 

kundernas beteende. Vidare förklarar Wilson et al. (2012) att de allmänna strategiska 

funktionerna i ett servicelandskap bör utformas för att attrahera kunderna då dessa 

påverkar deras beteende. Kotler (1973) framhåller att butiksatmosfären är ett centralt 

begrepp som bör tas i beaktning för att kunna framkalla en önskad affektiv respons från 

konsumenterna som syftar till att förbättra sannolikheten att ett inköp sker. 

 

Enligt Grönroos (2015) formas den fysiska miljön, av människorna som befinner sig, 

agerar och integrerar i miljön. Kotler (1973) påtalar att människor inte enbart svarar på 

den konkreta produkten som erbjuds, utan att det finns fler faktorer som har en 

påverkande roll på beslutsfattandet. Enligt Rytting (2011) är servicelandskapet en arena 

för konsumenters medverkan och att det är servicemiljön som formar kundens roll och 

dennes grad av deltagande. Vidare diskuterar författaren att inom handels- och 

servicebranschen har kunden som en aktiv medaktör börjat uppmärksammas allt mer 

som han även markerar tydligt ligger i tiden. Parallellt beskriver Rytting (2006) att en 

konsument kan ses som en resurs och är en av anledningarna till att företag bör 

uppmärksamma kunden och utnyttja detta.     
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3.1.2 Skyltning och exponering 

Enligt Turley och Milliman (2000) har forskning påvisat att skyltar i butik har effekt på 

konsumenter. Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) menar att skyltarnas uppgift är 

att tillsammans med exponering, styra kunder mot vissa varor, produktgrupper eller 

avdelningar. Evans et al. (2006) förklarar att exponering, ur marknadsförares synvinkel, 

handlar om att säkerställa att budskapet är placerat på rätt plats för att nå ut till 

målgruppen. Vidare poängterar Scmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) att 

exponeringen är till för att fånga kundens uppmärksamhet och inspirera denne till köp, 

samtidigt som säljarbetet underlättas. Fortsättningsvis betonar författarna att 

exponeringen ska vara tydlig, genomtänkt och underlätta för kunden.   

 

Underhill (2010) understryker att för att en exponering ska få maximal effekt bör denna 

avbryta kundens naturliga blickriktning och fånga dennes blick. Dock påtalar författaren 

att för många budskap i en butik skapar förvirring för kunden. Det här styrks av Soars 

(2009) som uttrycker att om butiker har alltför många skyltar, skärmar och meddelanden 

som på en och samma gång, tävlar om kundens uppmärksamhet, skapas en sensorisk 

röra. Fortsättningsvis framhåller författaren att det här istället kan förvirra kunden så att 

denne slumpmässigt väljer bort eller helt ignorerar ett meddelande. Närliggande 

förklarar Underhill (2010) att en skylt eller exponering för mycket kan resultera i att 

inget budskap når fram. Även Nordfält (2007) påpekar att för mycket information leder 

till att kunderna kopplar bort allt intryck. 

 

Angående skyltarnas placering betonar Underhill (2010) vikten av att inte dölja en skylt 

med en vara och vice versa. Vidare nämner Evans et al. (2006) att placeringen av 

budskapet är av betydelse för om det fångar uppmärksamhet eller inte. Begreppet 

uppmärksamhet förklarar författarna som det stadium då kunden noterar eller ser ett 

budskap. Fortsättningsvis menar Evans et al. (2006)  att kunderna fokuserar på det som 

är av relevans för dem. Författarna understryker att sannolikheten att vi 

uppmärksammar ett marknadsföringsbudskap är större om vi anser att budskapet är 

intressant och relevant för oss. Likvärdigt uttrycker Axelsson och Agndal (2012) att vi 

framförallt ser det som vi anser som intressant och det som berör oss. Underhill (2010) 

framhåller att kunder i en butik ständigt är i rörelse och inte inriktade på att läsa skyltar 

på grund av att de istället letar efter en viss produkt eller liknande. Vidare poängterar 

författaren svårigheten angående att förutsäga om en kund kommer läsa och reagera på 
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skylten på grund av annat i butiken som distraherar. Nordfält (2007) för en diskussion 

kring att om ny information tillförs, måste den vara så enkel som möjligt vilket styrks 

av Soars (2009). 
 

Efter att kunden uppmärksammat ett budskap försöker denne tolka och skapa en mening 

med det (Evans et al. 2006). Albertsson och Lundqvist (1997) förklarar att budskap kan 

formuleras på två sätt, rationellt eller emotionellt. Vidare menar författarna att ett 

rationellt budskap vädjar till mottagarens förnuft medan det emotionella vädjar till 

mottagarens känslor.   Fortsättningsvis förklarar Evans et al. (2006) att om ett budskaps 

innehåll skiljer sig från generella förväntningar, åsikter, attityder och beteenden kommer 

budskapet troligtvis att uppfattas som mer inkongruent och leda till förvåning. Den här 

typen av inkongruens kan därmed dra till sig kunders uppmärksamhet (Evans et al. 

2006). Vidare påstår Evans et al. (2006) att användandet av förvåning i marknadsföring, 

inte enbart väcker uppmärksamhet utan kan även resultera i att konsumenter spenderar 

mer pengar. Däremot understryker Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) vikten av 

att allt i butiken stämmer överens, så som skyltar, färger, budskap, ljud och känsla. 

Vidare betonar författarna att en butik bör erbjuda både det som kunden förväntar sig 

och överraskningar. Butikskommunikationen spelar en avgörande roll vid impulsköp 

(Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 2008). Fortsättningsvis menar Evans et al. (2006) 

att personer som är mer impulsiva i sin personlighet, i större utsträckning är mer 

mottagna och öppna för impulsköp. Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) påpekar 

att impulsköp skapas av att externa faktorer stimulerar sinnena som exempelvis doften 

av kaffe eller synen av en vacker blombukett. 

 

3.2 Konsumentbeteende 

3.2.1 Beslutsfattande 

Ekberg och Lohmander (2004) menar att en bra designad butik gör det lätt för kunden 

att fatta köpbeslut. Lindström (2010) påpekar att vi konsumenter tror oss veta varför vi 

agerar som vi gör. Vidare menar författaren att det är tvärtom, närmre utforskning av 

hjärnan har visat att 85 procent av tiden arbetar våra hjärnor på automatik. Det här 

styrks av Nordfält (2007) som påpekar att större delen av tankeverksamheten pågår 

undermedvetet. Evans et al. (2006) tar upp termen absoluta sensoriska trösklar som 

handlar om att våra sinnen har vissa begränsningar. Fortsättningsvis förklarar författarna 
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att om ett budskap ligger under vår sensoriska tröskel finns det en möjlighet att det 

uppfattas undermedvetet men inte medvetet. 

 

Det finns nästintill obegränsad information i vår omgivning och vår hjärna filtrerar bort 

en stor del av den från vårt medvetande (Nordfält 2007). Närliggande uttrycker Evans et 

al. (2006) att ett sätt för kunden att hantera den dagliga överösningen av marknadsföring 

och övertalningsförsök är att selektera det som uppfattas. Solomon et al. (2014) 

framhåller att människan enbart uppfattar en liten del av de stimuli som finns i 

omgivningen och att det är en ännu mindre del som denne faktiskt uppfattar. Axelsson 

och Agndal (2012) förklarar att varseblivning innebär att vi ser vissa saker men inte 

andra samt att vi ser vissa saker på ett särskilt sätt. Vidare belyser Evans et al. (2006) att 

våra sinnen inte klarar av att ta in all sensorisk information. Det här styrks av Cialdini 

(2005) som påpekar att ju mer komplicerade och växlande stimuli som vi utsetts för, 

desto mer utvecklar vi mentala genvägar för att hantera alla intryck. Fortsättningsvis 

utvecklar författaren att beslut baseras på antingen en del eller all information som finns 

tillgänglig vilket således kan påverka en människas förmåga att fatta genomtänkta 

beslut. Enligt Soars (2003) är konsumenters beteende i en butik oftast omedvetet och 

vidare menar författaren att kunder inte alltid kan förklara sina köpbeslut. Cialdini 

(2005) betonar att människor påverkas av andra människors beteende i den givna 

miljön. Närliggande hävdar Evans et al. (2006) att konsumenter härmar varandra 

avseende beteende. Vidare förklarar författarna att om en konsument upplever 

konsekvensen av en annan kunds agerande som positivt, tenderar denne att efterlikna 

samma beteende. 

 
3.2.2 Rörelsemönster 

Underhill (2010:121) lyfter fram att butikens utformning måste anpassas efter kunders 

naturliga sätt att röra sig, “Folk ser och går framåt”. Vidare påpekar författaren att det 

krävs en ansträngning för att se sig omkring och framhäver att det här kan skapa en 

ängslan, framförallt i obekanta miljöer, då vi tvingas titta åt en annan riktning än vart vi 

rör oss. Vidare betonar författaren vikten av att kunder behöver en landningsbana när de 

kommer in i butiken. Fortsättningsvis förklarar Underhill (2010) att kunder behöver en 

stund på sig att anpassa sig till förändringarna i miljön och ta in allt som finns att se. 

Vidare utvecklar författaren att lättheten att ta sig in i en butik, exempelvis automatiska 

dörrar, ökar den så kallade “nedvarvningszonen” eftersom det inte finns någonting som 

saktar ner kunden. Underhill (2010) ger förslag på att förändra golvets färg eller struktur 
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för att göra entrén mer gränsöverskridande och därmed försöka få kunderna att snabbare 

sakta ner. Fortsättningsvis markerar författaren att det här främst bör undersökas i 

mindre butiker eftersom de inte, i lika stor utsträckning som stora butiker, har tid på sig 

att slösa utrymme längst fram. 

 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) påpekar att det är av betydelse att snabbt 

vägleda kunden i butiken. I samma andemening förklarar författarna att kunden normalt 

går högervarvet i butiken och att butiker bör utformas efter detta. Underhill (2010) 

menar däremot att det förekommer lokala skillnader avseende kunders rörelsemönster i 

butik beroende på vilken sida av vägen man kör. Vidare nämner författaren att de flesta 

kunder plockar åt sig varor med höger hand eftersom de flesta är högerhänta. Det här 

styrks av Sorensen (2003) betonar att konsumenter normalt handlar dubbelt så mycket 

på sin högra sida jämfört med sin vänstra. 

 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) förklarar att kunder rör sig i olika takt 

beroende på vart i butiken de befinner sig. Även Underhill (2010) talar om butikens 

zoner där kunderna rör sig i olika tempo. Sorensen (2003) understryker att ju närmre 

kassorna som kunderna kommer, desto högre tempo håller dem. Underhill (2010) 

använder sig av begreppet bumeranggraden för att beskriva hur kunder rör sig i en gång, 

om de går hela vägen från ena änden till den andra, eller om de plockar till sig av en 

vara för att sedan vända om. Det sistnämnda benämner Underhill (2010) som en halv 

bumerang och menar att utmaningen ligger i att få kunder att undersöka utbudet och gå 

längre in i butiken. Vidare påpekar författaren att kunders rörelsemönster har förändrats 

över tid, då de inte längre botaniserar i butiker som de gjorde förr.  

 

Buttle (1984) förklarar att ett kraftfullt marknadsföringsverktyg är manipulationer av 

trafikflödet i butiken, från när konsumenterna går in i butiken tills de går därifrån. 

Vidare påpekar författaren att anledningen till att trafikflödet är så pass viktigt är för att 

kunder som rör sig i hela butiken köper mer än de som endast rör sig i vissa sektioner. 

Fortsättningsvis menar han att ju längre tid som en kund stannar i en butik, desto mer 

pengar spenderar denne. 
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3.3 Sinnesmarknadsföring 

3.3.1 Sinnenas betydelse 

Hultén et al. (2011) argumenterar för att ett företag kan bli framgångsrikt genom att 

förstå hur människans sinnen fungerar och att de genom användandet av 

sinnesmarknadsföring kan påverka konsumenternas upplevelse. Mehrabian och Russell 

(1974) förklarar i sin Stimuli-Organism-Response (S-O-R) modell att stimuli i en miljö 

påverkar konsumenter affektivt, vilket i sin tur leder till en respons i form av ett 

närmande eller undvikande beteende. Som tidigare nämnts talar även Bitner (1992) om 

servicelandskapets påverkan på konsumenters närmande eller undvikande beteende.   
 

Krishna (2011) framhåller att ett effektivt sätt att engagera konsumenterna är att på ett 

undermedvetet plan aktivera sinnena. Vidare påpekar Krishna och Schwarz (2014) att 

sensorisk marknadsföring, som utforskar rollen av sinnena i konsumenternas beteende, 

har utvecklats och fått allt större betydelse. 

 

Hultén et al. (2011) betonar att de fem sinnena; syn, lukt, smak, hörsel och känsel, har 

en avgörande roll för människans köp- och konsumtionsprocesser. Vidare understryker 

författarna att det är med hjälp av sinnena som kunder kan uppfatta och bli medvetna 

om olika produkter. Närliggande poängterar Soars (2009) att aktivering av 

konsumenters sinnen får en tydlig inverkan på deras beslutfattande och hur mycket de 

spenderar i butiken. 

 

Enligt Evans et al. (2006) är det med hjälp av sina sinnen som konsumenter blir 

medvetna om sin omgivning. Vidare tydliggör Hultén et al. (2011) att 

sinnesmarknadsföringen skiljer sig från den traditionella marknadsföringen eftersom det 

är kundernas sinnesupplevelser som istället är utgångspunkten och att man möter 

konsumenterna på ett djupare plan som bygger på rationalitet. Krishna et al. (2016) 

definierar sinnesmarknadsföring som marknadsföring som engagerar konsumenternas 

sinnen och påverkar deras perception, bedömning och beteende. Soars (2009) beskriver 

att sensorisk stimuli kan påverka butiksmiljöer, förbättra konsumenternas erfarenheter 

samt förändra ett beteende hos konsumenterna på ett undermedvetet sätt. Vidare 

påpekar författaren att om rätt stimuli tillämpas på rätt sätt kan det lugna ner eller ge 

energi, förbättra humöret samt ha inflytande på konsumenternas beslutsfattande. 
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Fortsättningsvis belyser författaren att det här kan leda till att kunden blir mer benägen 

att spendera.  

 

3.3.2 Visuell stimuli 

Som tidigare nämnts anses synsinnet vara det mest kraftfulla sinnet (Hultén et al. 2011). 

Vidare påpekar Nordfält (2007) att synsinnet är det sinne som kan hantera mest 

information. Hultén (2014) betonar vikten av att förstå och förklara hur människor 

genom synintryck, så som färger och tecken, tolkar och förstår sin omgivning eftersom 

majoriteten av den information som en individ dagligen tar till sig kommer via 

synsinnet. Parallellt framhåller Nordfält (2007) att synsinnet är det som tar upp mest 

information och att färg är det som har störst inverkan på shoppingmiljön. 

Fortsättningsvis påtalar författaren att de beslut som människan fattar, oftast grundar sig 

på visuella intryck. Hultén et al. (2011) påpekar att de visuella intrycken skapas av 

exempelvis färg, stil, design och ljus. Vidare poängterar författarna att en människa har 

lätt för att upptäcka skillnader och förändringar med hjälp av synsinnet. Författarna 

förklarar att det börjar med att visuella bilder uppstår på människans näthinna som 

sedan lagras och jämförs för att se om några förändringar har skett i miljön. 

 

Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen (2014) menar att visuella ledtrådar kan 

utlösa specifika associationer hos konsumenter som kan underlätta deras 

beslutsfattande. Vidare förklarar författarna att en förändring av den visuella 

atmosfären, oavsett om det handlar om ljusstyrkan eller att förändra butikens färger på 

väggarna, har inflytande på kunders köpintentioner. Hultén (2014) delar in 

designfaktorer i två kategorier, estetiska och funktionella stimuli. Till det förstnämnda 

kategorin räknas arkitektur, dekor och färger medan det sistnämnda innefattar faktorer 

som komfort och skyltning (Hultén 2014). Vidare förklarar Hultén (2014) att skillnaden 

mellan dessa grundar sig i hur individer i en servicemiljö utvärderar den konstnärliga 

kvaliteten med avseende på de fysiska inslagen. Fortsättningsvis betonar författaren att 

estetiska stimuli i större utsträckning främjar sinnesglädje i själva upplevelsen medan 

funktionella stimuli underlättar kunders beteende.  

 

Symboler 

“Människor har sedan århundraden omgett sig med symboler, bilder och tecken av 

olika slag för visuell kommunikation” (Hultén 2014:230). Evans et al. (2006) förklarar 
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att marknadsförare ibland använder sig av semiotik, vilket innebär studier av symboler 

och tecken. Närliggande beskriver Pânzaru (2012) att semiotik är en metod som syftar 

till att tolka meddelanden i form av tecken och mönster. Hultén (2014) definierar en 

symbol som någonting som ska representera någonting annat; en fysisk enhet, en idé 

eller en process. Vidare påpekar Hultén (2014) att en symbol kan vara en bild, ett tecken 

eller en bokstav som har till uppgift att kommunicera den innebörd eller mening som 

avses. Fortsättningsvis talar Pânzaru (2012) om att vi idag lever i en värld full av tecken 

och att tecken exempelvis kan vara ett ord eller en visuell bild som har någon betydelse. 

Enligt Hultén (2014) uppfattar och tolkar konsumenter bilder på ett snabbare sätt 

jämfört med ord. Däremot menar Lester (2006) att det mest effektiva och meningsfulla 

meddelandet uppnås när man kombinerar ord och bilder. Hultén (2014) betonar att 

tecken kan ha olika betydelse för olika individer och författaren lyfter fram att 

framförallt icke-verbala tecken kan resultera i mångtydiga innebörder och komplexa 

symboler. Vidare påpekar Pânzaru (2012) att icke-verbala tecken kan skapa flera 

komplexa symboler med flera betydelser. Lester (2006) förklarar att målet med visuell 

kommunikation är att framkalla kraftfulla bilder så att den som tittar på föremålet 

kommer att komma ihåg innehållet. 

 

Enligt Lester (2006) reagerar hjärnan på olika sorts former, så som prickar och 

linjer.  Vidare framhåller författaren att form är något som snabbt kan bli igenkänt och 

tydligt separeras från bakgrunden. En prick inom ett inramat utrymme drar till sig 

omedelbar uppmärksamhet (Lester 2006). Lester (2006) menar att två prickar inom 

”ramutrymmet” skapar spänning eftersom den som tittar på prickarna är tvungen att dela 

uppmärksamheten mellan de två objekten. Vidare diskuterar författaren att när det 

handlar om tre eller fler prickar inom ett inramat område, kommer den som tittar på 

prickarna att naturligt försöka koppla ihop dessa till en linje, som både kan vara rak 

eller krokig. Författaren påtalar att en krokig linje uttrycker ett humör av lekfullhet, 

smidighet och rörelse. Cirklar är en av de grundläggande formerna och har alltid 

förknippats med oändliga och rytmiska mönster av tid som symboliserar evighet utan en 

tydlig början eller slut (Lester 2006). 

 

Pânzaru (2012) menar att visuella bilder tilltalar oss med känslor medan text eller ord 

går via intellektet, vilket enligt författaren lätt kan omvandlas till tvetydighet. Vidare 

påpekar författaren att bilder uppmanar människan att reagera, vilket påskyndar 
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människans kommunikationsnivå. Författaren understryker att visuella bilder även ökar 

förståelsen och därmed minnet, vilket leder till att dessa lagras och fungerar som 

visuella ledtrådar. Det här hjälper människan att snabbare uppmärksamma information 

(Pânzaru 2012). Bilder påverkar människans fantasi och ökar kreativiteten i tänkandet 

genom att stimulera andra områden i hjärnan, som således leder till en djupare och mer 

korrekt förståelse kring den presenterande informationen (Pânzaru 2012). 

 

Enligt Bitner (1992) är symboler som visas i interiören exempel på explicit 

kommunikation. Vidare menar författaren att dessa kan användas som markeringar för 

ett riktat ändamål samt kommunicera uppföranderegler. Evans et al. (2006) modell om 

semiotik, den semiotiska triaden, innebär att marknadsföringsbudskap som grundar sig i 

semiotik, består av tre delar; objektet, tecknet och innebörden. Objektet innefattar det 

som marknadsförs, tecknet är den metafor som används i budskapet och innebörden 

motsvarar budskapets innebörd eller hur mottagaren tolkar detta. 

 

Färg 

Hultén (2014) påvisar att färger kan utöva en signifikant påverkan på individers 

kognitiva tolkningar och handlingar i en shoppingmiljö. Evans et al. (2006) menar att 

olika färger kan förmedla både positiva och negativa betydelser. Den färg som upplevs 

mest negativ är röd medan blå är den färg som upplevs som mest positiv (Nordfält 

2007). Människans upplevelse av färger är individuell vilket enligt Hultén (2014) bidrar 

till att det är omöjligt att veta hur vi upplever olika färger. Även Wu, Ju, Kim, 

Damminga, Kim och Johnson (2013) påpekar att konsumenter påverkas av färg på olika 

sätt. Fortsättningsvis förklarar Evans et al. (2006)  att olika färger kan uppfattas olika 

beroende av kultur. Vidare framhåller Wu et al. (2013) att färg är en dominerande 

metod som kan både underlätta shoppingen men även forma konsumenternas beteende. 

Enligt Soars (2009) har forskning visat att färg influerar humöret som i sin tur påverkar 

besluten vi tar. 

 

Enligt Evans et al. (2006) drar färg till sig uppmärksamhet bättre än vad svartvitt gör 

vilket styrks av Hultén (2014). Enligt Wu et al. (2013) har forskare dokumenterat att 

färger har en signifikant påverkan på konsumenters perception av butiken samt deras 

intention att titta eller köpa. Vidare menar Nordfält (2007) att färgval i en butiksmiljö 

har inflytande på konsumenters attityder. 
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Lester (2006) diskuterar tre metoder som används för att beskriva färger: objektiv, 

komparativ och subjektiv metod. Vidare förklarar författaren att en färg kan mätas 

genom placering av våglängd på en elektromagnetisk färgskala, vilket kallas för den 

objektiva metoden. Fortsättningsvis beskriver författaren den komparativa metoden som 

jämförelser, så som att färgen röd associeras med blod och färgen blå med himmeln 

etcetera. Den subjektiva metoden handlar om människans mentala sinnestillstånd eller 

association med färg och som påverkar dennes emotionella reaktion av meddelandet 

(Lester 2006). Det sistnämnda styrks av Nordfält (2007) som menar att färger 

framkallar olika associationer utan att vi är medvetna om det.   

 

Angående klassificering av färger anses röd och gul som varma medan färger som blå 

och grön anses kalla (Hultén 2014). Evans et al. (2006) menar att varma färger upplevs 

röra sig mot en individ vilket bidrar till att ett föremål upplevs större än vad det 

egentligen är, vilket styrks av Lester (2006) och Hultén (2014). Kalla färger upplevs 

istället röra sig ifrån en individ vilket i sin tur kan bidra till att budskapet upplevs 

mindre än vad det egentligen är (Evans et al. 2006, Lester 2006 & Hultén 2014). 

Nordfält (2007) menar att varma färgtoner upplevs som mer starka jämförelsevis med 

kalla toner. Färger som vit, grå och svart anses som neutrala (Evans et al. 2006 & 

Hultén 2014). Enligt Yildirim, Cagatay, Lütfi Hidayetoğlu (2015) föredrar yngre 

konsumenter, 18-29 år, varma färger i en butiksmiljö jämförelsevis med äldre, 30-60 år, 

som föredrar en mängd olika färgtyper. 

 

Wu et al. (2013) påvisar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könen 

angående färgers effekt i en butiksmiljö. Däremot understryker författarna att kvinnor 

tenderar att föredra varmare toner och mer pastellfärger. Lester (2006) framhåller att för 

människans öga är violett den minst noterbara färgen och röd den mest noterbara färgen. 

Även Hultén et al. (2011) beskriver att röd är den färg som attraherar ögat absolut 

snabbast av alla färger. Soars (2009) påpekar dock att gul är den färg som människan 

generellt noterar först. Vidare förklarar Nordfält (2007) att röd färg i en butiksmiljö når 

medvetandet lättare eftersom färgen kan upplevas som hotfull eller ses som en varning, 

jämförelsevis med färgen blå. Soars (2009) menar att de flesta nyanser av blå har en 

lugnande effekt, och att färgen uppmanar till eftertänksamhet vilket har en tendens att få 

människor att köpa mindre. Enligt Nordfält (2007) kan blå och grön färg upplevas 

betydligt mer färgrik än gul färg. Vidare beskriver Hultén et al. (2011) att grön är en 
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dominerande färg eftersom människan associerar den med natur och landskap. Enligt 

Lindström (2010) associeras färgen rosa med lyx, sensualitet och feminint. Hultén et al. 

(2011) framhäver att färgen orange signalerar vänlighet medan grå färg uttrycker 

anonymitet och seriositet.  

 

3.4 Visuell perception 

Enligt Lester (2006) är det inte ögat, utan hjärnan, som förstår visuella meddelanden. 

Vidare påpekar författaren att hjärnan bearbetar bilder som kan delas in i fyra 

grundläggande visuella perceptionsområden; färg, form, djup och rörelse. Vidare 

poängterar författaren vikten av att förstå hur hjärnan skiljer och sorterar visuella 

meddelanden. Människans förmåga att uppfatta och tolka yttre stimuli och kunna 

sammanställa dem till en meningsfull helhet kallas visuell perception (Hultén 2014). 

Det här styrks av Lindgren och Nordström (2009) som beskriver perception som 

sinnesförmedling. Vidare menar Hultén (2014) att visuell perception i en servicemiljö 

innefattar hur individer uppmärksammar och tolkar de visuella stimuli som finns i 

miljön. Visuell perception kan delas in i två delar, en mottagande och en kognitiv del 

(Hultén 2014). Den mottagande delen innebär att ögat tar emot syninformation och den 

kognitiva innebär att hjärnan tolkar och försöker förstå de mottagna synintrycken 

(Hultén 2014). Hultén (2014) poängterar vikten av den visuella perceptionen för 

hjärnans kognitiva process då den ligger till grund för beslut och handling. Det här 

styrks av Solomon et al. (2014) som beskriver den perceptuella processen som att vi 

med synsinnet samlar in information för att sedan tolka den och till sist ge någon form 

av respons. De stimuli som uppmärksammas kommer enligt Hultén (2014) sedan att 

tolkas och uppfattas individuellt beroende på den individuella och selektiva process som 

förekommer hos olika individer. Närliggande poängterar Axelsson och Agndal (2012) 

att beteende och perception är individuellt. Enligt Clement, Kristensen och Gønhaug 

(2013) är det allmänt känt att den mänskliga hjärnan har begränsad kapacitet i att 

uppfatta stimuli. 

 

Nordfält (2007) beskriver att ett butiksbesök ur ett perceptionsperspektiv är relativt 

komplext. Vidare beskriver Solomon et al. (2014) att omgivningens intensitet har en 

avgörande betydelse för om förändringen kommer att uppfattas eller inte. 

Fortsättningsvis framhåller författarna att för att en kund ska uppmärksamma en 

förändring krävs det att den är större desto starkare intensiteten i miljön är. Liknande 
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förklarar Buttle (1984) att skyltar måste sticka ut från massan av visuella stimuli och att 

storlek, färg och illusion kan hjälpa till att attrahera konsumentens öga. 

 

Hultén (2014) förklarar att vissa individer, tack vare att de innehar visuella 

sinnespreferenser, kan registrera visuella stimuli snabbare än de som saknar dessa 

preferenser. Vidare förtydligar författaren att hjärnan, hos de som innehar visuella 

sinnespreferenser, snabbare registrerar visuella stimuli jämfört med exempelvis 

hörselstimuli. Det här innebär att dessa personer snabbare lägger märke till och 

uppmärksammar visuella skillnader eller förändringar i miljön (Hultén 2014). Om en 

individ inte uppmärksammar ett stimuli kommer det leda till att det här inte uppfattas 

eller tolkas (Hultén 2014). Raghubir (2010) påpekar att den individuella förmågan att 

tolka bilder påverkar i vilken utsträckning en individ kan förlita sig på visuell stimuli 

för att göra en bedömning. Vidare förklarar författaren att de personer som har en större 

förmåga att visualisera, inte är lika beroende av att förlita sig på stimulibaserad 

information i jämförelse med de personer som har en mindre förmåga att visualisera. 

Enligt Hultén (2014) har forskning inom perception, fokuserat mer på 

objektperceptionens betydelse för individer, än omgivningsperceptionen. 
 

3.5 Hypoteser 

3.5.1 Hypotesernas utgångspunkter 

Enligt Ezeh och Harris (2008) är det av stor vikt för företag att förstå servicelandskapets 

inverkan på konsumenters beteende vilket styrks av Reimer och Kuehn (2005). Vidare 

menar Wilson et al. (2012) att butiksmiljöns layout kan påverka effektiviteten av det 

som sker i miljön. Underhill (2010) belyser att genom att förändra golvets färg kan 

konsumenters rörelsemönster påverkas. Fortsättningsvis menar författaren att vi lättare 

uppmärksammar bilder än ord och lyfter således fram symboler som ett effektivt 

kommunikationsverktyg. Även Bitner (1992) anser att symboler i butiksmiljön kan 

fungera som tydlig kommunikation.  

 

Buttle (1984) påpekar att färg och storlek är bra hjälpmedel för att fånga 

uppmärksamhet. Liknande framhåller Wu et al. (2013) att konsumenter påverkas av färg 

och menar att tillförseln av färg är en dominerande metod som kan forma konsumenters 

beteende. Enligt Lester (2006) drar prickar lätt till sig uppmärksamhet. Vidare förklarar 

författaren att fler prickar inom ett område gör att ögat naturligt kopplar ihop dessa och 
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bidrar till att vi uppfattar dem som en sammankopplad linje. Enligt Lester (2006) 

uttrycker en krokig linje lekfullhet och rörelse.  

 

Konsumenters rörelsemönster 

Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) går kunder normalt högervarvet och 

att det är av betydelse att snabbt vägleda kunderna i butiken. Underhill (2010) ger 

förslag på att förändra golvets färg eller struktur för att göra entrén mer 

gränsöverskridande och därmed försöka få kunderna att snabbare sakta ner. 

Fortsättningsvis belyser Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) att kunder rör sig i 

olika takt beroende på vart i butiken de befinner sig. Underhill (2010) påpekar att en 

utmaning är att upprätthålla kunders intresse mellan avdelningar och få dem att utforska 

mer avlägsna utrymmen i en butik. Vidare menar Hultén (2014) att med hjälp av något 

som direkt uppmärksammas av synsinnet, kan man förmedla en känsla av att någonting 

spännande pågår längre in i butiken.  Då teorin angående konsumenters rörelsemönster 

är begränsad har följande hypoteser formulerats baserat på ett logiskt resonemang och 

det resultat som framkom av det genomförda förtestet.   

 

H1: Andelen konsumenter som går högervarvet ökar vid tillförseln av visuell 

stimuli. 

 

H2: Andelen konsumenter som går till de avlägsna avdelningarna ökar vid 

tillförseln av visuell stimuli.   

 

H3: Tiden som konsumenter spenderar i de avlägsna avdelningarna förändras 

vid tillförseln av visuell stimuli. 

 

 

Stimuli färg 

Enligt Evans et al. (2006) kan mer inkongruenta budskap fånga större uppmärksamhet 

än kongruenta. Även Buttle (1984) menar att skyltar måste skilja sig från mängden 

visuella stimuli för att uppmärksammas. Vidare menar Evans et al. (2006) och Hultén 

(2014) att färg drar till sig uppmärksamhet bättre än vad svartvitt gör. Fortsättningsvis 

framhåller Lester (2006) och Hultén et al. (2011) att röd är den färg som snabbast 

uppmärksammas. Vidare menar Wu et al. (2013) att kvinnor föredrar varma toner. 
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Fortsättningsvis poängterar Yildirim (2015) att unga konsumenter föredrar varma färger 

i en butiksmiljö. Med det här som grund har följande hypoteser formulerats:   
 

H4: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli ökar när stimuli har 

inkongruent färg jämfört med kongruent färg.  
 

H5: Andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli ökar när stimuli har 

inkongruent färg jämfört med kongruent färg.   
 

 

Stimuli storlek 

Underhill (2010) påpekar vikten av att erbjuda kunder ett intressant flöde mellan 

avdelningarna för att de ska uppmärksamma även de mer avlägsna utrymmena i 

butiken. Vidare förklarar författaren att det är svårare att vägleda kunderna längre in i 

butiken. Solomon et al. (2014)  menar att omgivningens intensitet har en avgörande 

betydelse för om förändringen kommer att uppfattas eller inte. Fortsättningsvis 

framhåller författarna att för att en kund ska uppmärksamma en förändring krävs det att 

den är större desto starkare intensiteten i miljön är. Med det här som grund har följande 

hypoteser formulerats:  
 

H6: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med inkongruent 

färg är större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med 

inkongruent färg.  
 

H7: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med kongruent färg 

är större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med 

kongruent färg.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet för undersökningens hypoteser. Vidare redogörs 

för den deskriptiva data som samlats in i syfte att komplettera hypoteserna och för att i 

större utsträckning kunna besvara forskningsfrågorna.  

 
 
Empirin består av data som samlats in från de observationer som genomfördes på Gina 

Tricot i Kalmar för att svara på hur visuell stimuli påverkar konsumenters 

rörelsemönster.  

 

4.1 Hypotes 1 
 
H1: Andelen konsumenter som går högervarvet ökar vid tillförseln av visuell stimuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 1) ovan redovisas resultatet av konsumenters riktning vid entrén 

vid tillförseln av visuell stimuli jämfört med kontrollgruppen. Vid kontrollgruppen var 

andelen konsumenter som gick högervarvet 46,3 procent. Vid tillförseln av stimuli var 

andelen som gick högervarvet 52,8 procent.  

 

 

 

 

Tabell 1. Korstabell Konsumenters riktning vid entrén 

Tabell 2. Chi2-test  
Konsumenters riktning vid entrén 
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I tabellen (tabell 2) på föregående sida visas det Chi2-test (X2) som genomförts för att 

undersöka om det finns ett signifikant samband mellan de konsumenter som går 

högervarvet och tillförseln av stimuli jämfört med kontrollgruppen. Som tabellen visar 

förekommer ingen signifikans (p= 0,750) vilket innebär att det inte finns något samband 

mellan konsumenters riktning och tillförseln av stimuli. Det här innebär att vi kan 

förkasta Hypotes 1.  

 

4.2 Hypotes 2 

H2: Andelen konsumenter som går till de avlägsna avdelningarna ökar vid tillförseln av 

visuell stimuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 3) ovan redovisas resultatet av andelen konsumenter som gick till 

de avlägsna avdelningarna vid tillförseln av stimuli jämfört med kontrollgruppen. Vid 

kontrollgruppen var andelen konsumenter som gick till de avlägsna avdelningarna 7,5 

procent. Vid tillförseln av stimuli var andelen som gick till de avlägsna avdelningarna 

10,8 procent.  

 

 

 

 

 

Tabell 3. Korstabell Konsumenter som gick till de avlägsna avdelningarna 

Tabell 4. Chi2-test Konsumenter  
som gick till de avlägsna avdelningarna 
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I tabellen (tabell 4) på föregående sida visas det Chi2-test (X2) som genomförts för att 

undersöka om det finns ett signifikant samband mellan andelen konsumenter som går 

till de avlägsna avdelningarna och tillförseln av visuell stimuli jämfört med 

kontrollgruppen. Som tabellen visar finns det signifikans (p= 0,000) vilket innebär att 

det finns ett samband mellan konsumenters rörelsemönster och tillförseln av stimuli. 

Andelen konsumenter som gick till de avlägsna avdelningarna ökar vid tillförseln av 

visuell stimuli. Det här innebär att vi kan acceptera Hypotes 2.  

 

4.3 Hypotes 3 
 
H3: Tiden som konsumenter spenderar i de avlägsna avdelningarna förändras vid 

tillförseln av visuell stimuli. 

 

 

 

 

 

 

I tabellen (tabell 5) ovan redovisas resultatet av den tid som konsumenterna spenderade 

i de avlägsna avdelningarna vid tillförseln av stimuli jämfört med kontrollgruppen. Vid 

kontrollgruppen var den genomsnittliga tiden som konsumenterna spenderade i de 

avlägsna avdelningarna 10,03 sekunder. Den genomsnittliga tiden som konsumenterna 

spenderade i de avlägsna avdelningarna vid tillförseln av visuell stimuli var 20,01 

sekunder.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tabell 5. Tabell Tid som konsumenterna spenderar i de avlägsna avdelningarna 

Tabell 6. ANOVA-test Tid som konsumenterna spenderar i de avlägsna 
avdelningarna 
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I tabellen (tabell 6) på föregående sida visas det ANOVA-test som genomförts för att 

undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan den genomsnittliga tiden som 

konsumenterna spenderade i de avlägsna avdelningarna vid tillförseln av visuell stimuli 

jämfört med kontrollgruppen. Som tabellen visar finns det signifikans (p= 0,048) vilket 

innebär att det finns ett samband mellan den genomsnittliga tiden som konsumenterna 

spenderar i de avlägsna avdelningarna och tillförseln av stimuli. Tiden som 

konsumenterna spenderar i de avlägsna avdelningarna förändras vid tillförseln av 

visuell stimuli. Det här innebär att vi kan acceptera Hypotes 3.  

 
 
4.4 Hypotes 4 
 
H4: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli ökar när stimuli har 

inkongruent färg jämfört med kongruent färg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 7) ovan redovisas resultatet av konsumenters rörelsemönster vid 

tillförseln av ett kort stimuli i färgerna svart respektive rött. Vid tillförseln av ett svart 

stimuli var det 10 procent som följde stimuli till zon 1. Vid tillförseln av ett rött stimuli 

var det 15 procent som följde stimuli till zon 1.  

 

 
 

 

Tabell 7. Korstabell Experiment 1 och 3  

Tabell 8. Chi2-test Experiment 1 och 3  
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I tabell 8 på föregående sida, visas det Chi2-test (X2) som genomförts för att undersöka 

om det finns någon signifikant skillnad mellan de som följde ett svart respektive rött 

stimuli. Som tabellen visar finns det signifikans (p = 0,000) vilket innebär att det finns 

ett samband mellan konsumenters rörelsemönster och tillförseln av stimuli, avseende 

dess färg. Andelen konsumenter som följde visuell stimuli i inkongruent färg (röd) är 

större än andelen konsumenter som följde stimuli i kongruent färg (svart). Det här 

innebär att vi kan acceptera Hypotes 4.  

 

4.5 Hypotes 5 

H5: Andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli ökar när stimuli har 

inkongruent färg jämfört med kongruent färg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 9) ovan redovisas resultatet av konsumenters rörelsemönster vid 

tillförseln av ett långt stimuli i färgerna svart respektive rött. Vid tillförseln av ett svart 

stimuli var det 13 procent som följde stimuli till zon 2. Vid tillförseln av ett rött stimuli 

var det 5 procent som följde stimuli till zon 2. 

 

 

 

 

 

 
Tabell 10. Chi2-test Experiment 2 och 4 

Tabell 9. Korstabell Experiment 2 och 4 



  
 

 47 

I tabell 10 på föregående sida, visas det chi2-test (X2) som genomförts för att undersöka 

om det finns någon signifikant skillnad mellan de som följde ett svart respektive rött 

stimuli. Som tabellen visar finns det signifikans (p = 0,000) vilket innebär att det finns 

ett samband mellan konsumenters rörelsemönster och tillförseln av stimuli, avseende 

dess färg. Andelen konsumenter som följde visuell stimuli i inkongruent färg (röd) är 

dock inte större än andelen konsumenter som följde stimuli i kongruent färg (svart). Det 

här innebär att vi kan förkasta Hypotes 5.  

 

4.6 Hypotes 6 
 
H6: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med inkongruent färg är 

större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med inkongruent  

färg.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 11) ovan redovisas resultatet av konsumenters rörelsemönster vid 

tillförseln av ett rött stimuli i längderna fem respektive åtta meter. Vid tillförseln av det 

korta stimuli var det 15 procent som följde stimuli till zon 1. Vid tillförseln av det långa 

stimuli var det 5 procent som följde stimuli till zon 2. 

 
 
 

 
 

 

 

Tabell 11. Korstabell Experiment 3 och 4 
 

Tabell 12. Chi2-test Experiment 3 och 4 
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I tabell 12 på föregående sida, visas det chi2-test (X2) som genomförts för att undersöka 

om det finns någon signifikant skillnad mellan de som följde ett rött, kort stimuli och ett 

rött, långt stimuli. Som tabellen visar finns det signifikans (p = 0,000) vilket innebär att 

det finns ett samband mellan konsumenters rörelsemönster och tillförseln av stimuli, 

avseende dess storlek. Andelen konsumenter som följde ett kort stimuli i inkongruent 

(röd) färg är större än andelen konsumenter som följde ett långt stimuli i inkongruent 

färg (röd). Det här innebär att vi kan acceptera Hypotes 6.   

 

4.7 Hypotes 7 
 
H7: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med kongruent färg är 

större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med kongruent färg.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I korstabellen (tabell 7) ovan redovisas resultatet av konsumenters rörelsemönster vid 

tillförseln av ett svart stimuli i längderna fem respektive åtta meter. Vid tillförseln av 

det korta stimuli var det 10 procent som följde stimuli till zon 1. Vid tillförseln av det 

långa stimuli var det 13 procent som följde stimuli till zon 2. 

 

 

 
 

 

 

Tabell 13. Korstabell Experiment 1 och 2 

Tabell 14. Chi2-test Experiment 1 och 2 
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I tabell 14 på föregående sida, visas det chi2-test (X2) som genomförts för att undersöka 

om det finns någon signifikant skillnad mellan de som följde ett svart, kort stimuli och 

ett svart, långt stimuli. Som tabellen visar finns det signifikans (p = 0,000) vilket 

innebär att det finns ett samband mellan konsumenters rörelsemönster och tillförseln av 

stimuli, avseende dess storlek. Andelen konsumenter som följde ett kort stimuli i 

kongruent (svart) färg är dock inte större än andelen konsumenter som följde ett långt 

stimuli i inkongruent färg (röd). Det här innebär att vi kan förkasta Hypotes 7.   

 

4.8 Deskriptiv statistik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis var andelen som följde stimuli i det röda, korta utförandet (Exp. 3), 

större än både andelen som följde stimuli i det svarta, korta utförandet (Exp. 1) och det 

röda, långa utförandet (Exp.4) Andelen som följde stimuli i det röda, korta utförandet 

(Exp. 1) var även större än andelen som följde stimuli i det svarta, långa utförandet 

(Exp. 2) men som framgår av diagram 1 förekom ingen större skillnad.   

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Översikt av experimentens resultat 

Antal	  som	  
följde	  stimuli	  
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Vårt resultat visar även att det var totalt 25 konsumenter som följde kort stimuli och 18 

konsumenter som följde långt stimuli. Fördelningen av dessa visas i diagram 2 ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare visar vårt resultat att det var totalt 20 konsumenter som följde rött stimuli och 23 

konsumenter som följde svart stimuli. Som framgår av diagram 3 ovan, var det dock 

ingen större skillnad mellan konsumenternas rörelsemönster, avseende färgen på 

stimuli.  

 
  

Diagram 2. Sammanställning av resultatet avseende stimuli längd 

Diagram 3. Sammanställning av resultatet avseende stimuli färg 

Antal	  som	  
följde	  stimuli	  

Stimuli	  
längd	  

	  	  	  	  	  	  Kort	  stimuli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Långt	  stimuli	  	  

Antal	  som	  
följde	  stimuli	  

Stimuli	  
längd	  

Stimuli	  
färg	  

Röd	  
stimuli	  
 

Svart	  	  
stimuli	  
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Antalet produkter som de kunder som följt stimuli, plockade till sig av i zonerna var vid 

båda kontrollgrupperna noll stycken. Vid Experiment 1 och 3 var det en kund, vid varje 

tillfälle, som plockade till sig av en produkt vardera. Vid Experiment 2 och 4 var antalet 

produkter som kunderna plockade till sig av i zonen, noll stycken.  

 

Resultatet av de manipulationskontroller som genomfördes vid samtliga experiment 

visade att av de 43 som följt stimuli och således tillfrågades om de noterat det var det en 

konsument som, när ett rött, kort stimuli tillförts hade uppmärksammat det. Det här är 

en förutsättning för att kunna påvisa att det är visuell stimuli som har påverkat 

konsumenternas rörelsemönster.  
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5 Analys och diskussion 
I det här kapitlet förs, med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, en analys av 

undersökningens empiriska material som kompletteras med författarnas egna 

reflektioner kring resultatet.  

 

5.1 Konsumenters rörelsemönster 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) förklarar att kunder normalt går högervarvet 

i en butik. Vidare menar författarna att det är av betydelse att snabbt vägleda 

konsumenterna i butiken. Av vårt resultat framgår det att andelen konsumenter som gick 

högervarvet i butiken, ökade vid tillförseln av stimuli, jämfört med kontrollgruppen. 

Detta resultat kan förklaras med Soars (2009) teori om att sinnesstimuli kan förändra 

konsumenters beteende. Resultatet var dock inte signifikant vilket enligt oss kan bero på 

faktorer som butikens utformning och exponering som således kan ha bidragit till att 

vänstervarvet kändes mer naturligt för kunderna samt att fler produkter fanns på 

butikens vänstra sida. Vidare visar vårt resultat att andelen konsumenter som besökte de 

avlägsna avdelningarna ökade vid tillförseln av stimuli. Det här bekräftar Hultén (2014) 

teori att med hjälp av något som direkt uppmärksammas av synsinnet, kan man 

förmedla en känsla av att någonting spännande pågår längre in i butiken. Vi är av 

uppfattningen att konsumenter översköljs av intryck när de kommer in i en butik och att 

något behövs för att underlätta deras beslutsfattande. En annan synvinkel är att cirklarna 

har underlättat för kunden angående vart i butiken de ska börja utforska.  

 

Underhill (2010) betonar att kunder behöver en landningsbana när de kommer in i 

butiken och att en förändring av golvets färg kan få kunderna att snabbare sakta ner. 

Utifrån vårt resultat framgår det att tiden som konsumenterna spenderade i zonerna 

ökade vid tillförseln av stimuli. Det här kan därmed vara en reaktion på Underhill 

(2010) ovannämnda teori. Vår tolkning är, i linje med teorin, att en förändring av 

golvets utseende kan bidra till att kundernas tempo minskar. En annan aspekt till varför 

den genomsnittliga tiden som konsumenterna spenderade i zonerna förändrades kan 

vara att det var fler kunder som intresserade sig av produkterna när stimuli hade tillförts 

vilket kan resultera i att dessa bidrog till att den genomsnittliga tiden ökade.  
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5.2 Utförande av stimuli 

Wu et al. (2013) menar att färger kan ha inverkan på konsumenters beteende i en 

shoppingmiljö. Parallellt framhåller Evans et al. (2006) och Hultén (2014) att färg drar 

till sig uppmärksamhet bättre än vad svartvitt gör. Vårt resultat visar att andelen 

konsumenter som följde ett rött, kort stimuli var märkbart större än andelen som följde 

ett svart, kort stimuli. Det här stödjer således teorin. Det här innebär även att vårt 

resultat kan bekräfta Evans et al. (2006) teori om att inkongruenta budskap drar till sig 

större uppmärksamhet än vad kongruenta budskap gör. Vidare påpekar Lester (2006) att 

budskap i varma färger framstår som större. Det här kan därmed vara ytterligare en 

anledning till att rött, kort stimuli hade större effekt på konsumenters rörelsemönster 

jämförelsevis med svart, kort stimuli. Däremot visar vårt resultat att andelen 

konsumenter som följde ett rött, långt stimuli var mindre än andelen som följde ett 

svart, långt stimuli. Även det sammansatta resultatet visar att totalt var andelen som 

följde ett rött stimuli mindre än andelen som följde ett svart stimuli. Det här ifrågasätter 

således de ovannämnda teorierna. Det här speglar dock Nordfält (2007) teori om att rött 

kan upplevas som negativt. Närliggande påpekar Evans et al. (2006) att rött kan ses som 

en varning. Det här kan därmed vara en förklaring till denna företeelse. 

Manipulationskontrollernas resultat visade att en konsument hade uppmärksammat det 

röda stimuli och att inte någon konsument hade uppmärksammat det svarta stimuli. Det 

här bekräftar således Lester (2006) teori om att röd är den mest noterbara färgen.  

 

Eftersom resultatet visar att andelen som följde ett rött, långt stimuli var mindre än 

andelen som följde ett svart, långt stimuli, kan Solomon et al. (2014) teori om att en 

förändring måste vara större ju starkare intensiteten i miljön är ifrågasättas. Som 

tidigare nämnts kan även det här relateras till att rött kan upplevas som. Det här kan, 

enligt vår tolkning, bero på att ett rött, långt stimuli var alltför inkongruent mot 

butiksmiljön och således bidrog till vad Mehrabian och Russel (1974) och Bitner (1992) 

benämner som ett undvikande beteende hos konsumenterna. 

 

Wu et al. (2013) poängterar dock att människans upplevelse av färg är individuellt. 

Vidare förklarar Nordfält (2007) att färg framkallar associationer på ett undermedvetet 

plan. Vår tolkning av det här är således att konsumenternas individuella reaktioner har 

bidragit till det spridda resultatet. Ett annat perspektiv är att konsumenter efterliknade 
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varandras beteende. Det här kan kopplas till Cialdini (2005) och Evans et al. (2006) 

teori om att kunders beteende i en butik påverkas av andras beteende. 

 

Enligt Underhill (2010) förkommer en utmaning i att vägleda kunder längre in i en butik 

samt att få dem att utforska mer avlägsna avdelningar. Vidare påpekar Evans et al. 

(2006) att det är med hjälp av sinnena som konsumenter blir medvetna om sin 

omgivning. Vårt resultat visar att andelen konsumenter som följde ett kort stimuli var 

större än andelen som följde ett långt. Det här överensstämmer med teorin att det är 

svårare att vägleda kunder längre in i butiken. En annan aspekt är att de produkter som 

var placerade i zon 2 inte tilltalade konsumenterna lika mycket som de produkterna som 

var placerade i zon 1. Dock visar vårt resultat att de konsumenter som följde ett svart, 

långt stimuli näst intill var lika många som de konsumenter som följde ett rött, kort 

stimuli. Vår tolkning av det här är att utförande av stimuli avseende kombinationen av 

dess färg och storlek har en inverkan på hur effektivt det är i att vägleda konsumenter 

till mer avlägsna avdelningar.  

 

5.3 Placering av stimuli 

Enligt Buttle (1984) är manipulationer av trafikflödet i butiken ett kraftigt 

marknadsföringsverktyg eftersom kunder som rör sig i hela butiken köper mer än de 

som enbart rör sig i vissa av butikens delar. Vårt sammansatta resultat visar att andelen 

konsumenter som besökte någon av zonerna endast ökade med ett fåtal procentenheter 

vid tillförseln av stimuli jämförelsevis med kontrollgruppen. Dessutom förekom, som 

ovan nämnt inga större skillnader i antalet produkter som konsumenterna plockade till 

sig, när stimuli tillförts vilket således ifrågasätter teorin. Anledningen till det här utfallet 

kan kopplas till Soars (2009) teori om att för många budskap kan skapa förvirring för 

kunden. Det här kan enligt Nordfält (2007) leda till att inget budskap når fram eftersom 

kunden kopplar bort all information och vidare påpekar författaren att ny information 

som tillförs måste vara så enkel som möjligt. Det här går även i linje med Underhill 

(2010) teori om att kunder inte är inställda på att läsa skyltar eftersom det finns mycket i 

butiken som kan distrahera. Vidare förklarar Solomon et al. (2014) att vi selekterar en 

stor del av den marknadsföring som finns runtomkring oss. Liknande menar Cialdini 

(2005) att vi skapar mentala genvägar för att behärska alla intryck. Det här kan därmed 

bidragit till att andelen konsumenter som besökte zonerna inte ökade markant jämfört 

med kontrollgruppen. En annan tolkning av att andelen konsumenter som besökte någon 
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av zonerna enbart ökade med några få procentenheter vid tillförseln av stimuli är att 

tillförseln av visuell stimuli resulterade i förvirring och kommunikationsöverbelastning 

för kunden och att budskapet således inte nådde fram.  

 

Evans et al. (2006) påpekar vikten av att ett budskap måste placeras på rätt plats för att 

nå fram. Placering av stimuli på butikens golv, kan således ha påverkat om kunderna 

uppmärksammade det eller inte. Vår tolkning är att trots att golvytan i övrigt inte 

används i kommunikationssammanhang kan placeringen av stimuli varit för långt ifrån 

konsumenternas blicklinje vilket därmed kan ha varit orsaken till att de inte 

uppmärksammade det. Vårt resultat ifrågasätter därmed Lester (2006) teori om att form 

tydligt kan separeras från bakgrunden. En annan aspekt är Underhill (2010) teori om att 

kunder behöver en stund på sig att anpassa sig till miljön. Placeringen av stimuli vid 

butikens entré kan därmed ha varit för nära ingången och således resulterat i att 

budskapet inte nådde fram på grund av att kunderna inte hunnit anpassa sig till miljön. 

Vidare påpekar Underhill (2010) att försöket att bromsa konsumenterna när de kommer 

in i butiken främst bör undersökas i mindre butiker. Storleken av butiken kan, enligt vår 

tolkning, haft betydelse eftersom konsumenter, enligt oss, rör sig i snabbare takt när de 

går in i en större butik, vilket Gina Tricot kan klassificeras som.    

 

Enligt Sorensen (2003) rör sig kunderna i snabbare takt desto närmre kassorna de 

kommer. Eftersom de båda zonerna var belägna närliggande butikens kassa kan det här 

haft en inverkan på att stimuli inte uppmärksammades i någon större 

utsträckning.  Vidare menar Axelsson och Agndal (2012) att vi lättare uppmärksammar 

den information som är av intresse för oss. Ytterligare en aspekt är således att cirklarna 

som användes för att vägleda konsumenterna, inte fångade deras intresse. Vidare 

påpekar Hultén (2014) att personer med visuella sinnespreferenser lättare 

uppmärksammar skillnader och förändringar i miljön. Även Raghubir (2010) påpekar 

att människans förmåga att visualisera påverkar i vilken utsträckning som denne kan 

förlita sig på stimulibaserad information. Skillnader mellan experimentdeltagarnas 

visuella sinnespreferenser och visualiseringsförmåga kan således också ha påverkat 

resultatet. 
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5.4 Konsumenters tolkning av stimuli 

Evans et al. (2006) menar att efter att kunder uppmärksammat ett budskap försöker de 

tolka och förstå dess mening. Vidare påpekar Hultén (2014) att en symbols uppgift är att 

kommunicera dess innebörd eller mening. En anledning till varför det inte förekom 

några större skillnader angående konsumenters rörelsemönster vid tillförseln av stimuli 

jämfört med kontrollgruppen kan således vara att innebörden av stimuli, att vägleda 

kunderna, inte framgick på grund av att budskapet var otydligt. Enligt Albertsson och 

Lundqvist (1997) teori vädjar rationella budskap till mottagarens förnuft. Att budskapet 

inte var rationellt nog kan således vara ytterligare ett möjligt sätt att förklara resultatet. 

Vidare menar Hultén (2014) att symboler kan ha olika betydelse för olika individer och 

att framförallt icke-verbala tecken kan resultera i flera betydelser. Det här går även i 

linje med Hultén (2014) teori som benämner att tolkningen av ett budskap beror på en 

individs selektiva process vilket styrks av Axelsson och Agndal (2012). Cirklarna kan 

således ha tolkats på olika sätt av konsumenterna och kan därmed också varit en 

bidragande faktor till resultatet.  

 

Rytting (2006) påpekar att en konsument kan ses som en resurs och att företag därmed 

bör uppmärksamma kunden och utnyttja detta. Vidare hävdar Krishna (2011) att 

aktivering av konsumenternas sinnen på ett undermedvetet plan är ett effektivt sätt att 

engagera konsumenterna på. Vidare poängterar Lindström (2010) att kunder tror sig 

veta varför de beter sig som de gör fastän hjärnan till största del arbetar på automatik. 

Soars (2003) förklarar att det här leder till att kunder inte alltid kan förklara sina 

köpbeslut.  Även Nordfält (2007) påpekar att majoriteten av tankeverksamheten pågår 

undermedvetet. Resultatet av manipulationskontrollerna visar att konsumenternas val att 

följa stimuli till största del var omedvetet eftersom enbart en konsument hade 

uppmärksammat stimuli. Det här stödjer således även Evans et al. (2006) teori om att ett 

budskap kan uppfattas undermedvetet men inte medvetet. 

 
 

5.5 Konsumenters köpbeteende 

Spence et al. (2014) menar att visuella ledtrådar kan ge associationer hos konsumenter 

som underlättar deras beslutsfattande. Vidare påpekar Soars (2009) att aktivering av 

konsumenters sinnen kan påverka hur mycket de spenderar i butiken. Närliggande 

uttrycker Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) att butikskommunikation spelar en 
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avgörande roll för impulsköp och att de skapas av externa faktorer som stimulerar 

sinnena. Vårt resultat visar att tillförseln av visuell stimuli inte gav någon större effekt 

på antalet produkter som konsumenterna plockade till sig i någon av zonerna vilket 

ifrågasätter teorin. Vi har tidigare framhållit en koppling mellan tillförseln av stimuli 

och dess påverkan på konsumenters beteende, däremot kan vi inte dra några paralleller 

mellan tillförseln av stimuli och hur mycket de spenderar i en butik. Det här ifrågasätter 

således Soars (2009) teori om att sinnesstimuli kan förändra konsumenters beteende på 

ett undermedvetet plan och få dem att spendera mer pengar.  

 

Sorensen (2003) påpekar att konsumenter normalt handlar dubbelt så mycket på sin 

högra sida jämfört med sin vänstra. Vårt resultat visar att de få kunder som plockade till 

sig av någon produkt, båda gjorde det i zon 1, alltså på sin vänstra sida. Enligt Law et 

al. (2012) är färgkombinationer en faktor som har inflytande över hur lönsam en 

shoppingmiljö är. Fortsättningsvis betonar Evans et al. (2006) att inkongruenta budskap, 

utöver att påkalla uppmärksamhet, kan leda till att konsumenter spenderar mer pengar. 

De två produkterna som varsin konsument plockade till sig av i zon 1, var vid det ena 

tillfället vid tillförseln av svart stimuli och vid det andra tillfället vid tillförseln av rött 

stimuli. Antalet produkter som konsumenterna plockade till sig av vid tillförseln av 

stimuli var således detsamma vid både ett svart och ett rött stimuli, vilket ifrågasätter 

den ovannämnda teorin. Dock var skillnaden angående antalet produkter som 

konsumenterna plockade till sig av mellan kontroll- och experimentgrupperna näst intill 

obefintlig. Det här bidrar därmed till svårigheten att dra några kopplingar till teorin om 

stimuli påverkan på konsumenters köpbeteende. Vår tolkning är att produktutbudet i de 

utvalda zonerna hade en avgörande roll för hur många som plockade till sig av 

produkterna.    
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6 Slutsats 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Vidare redogörs för teoretiska och 

praktiska implikationer. Avslutningsvis presenterar författarna sina förslag på fortsatt 

forskning. 

 
 
6.1 Slutsatser 

Vår undersökning grundar sig i två forskningsfrågor, en huvudfråga och en delfråga. 

Slutsatsen av dessa redogörs för i tur och ordning nedan.  

 
- Hur påverkar användandet av visuell stimuli konsumenters rörelsemönster? 

 

För att kunna besvara den här forskningsfrågan formulerades tre hypoteser som 
presenteras nedan.  
 
H1: Andelen konsumenter som går högervarvet ökar vid tillförseln av visuell stimuli. 
 
H2: Andelen konsumenter som går till de avlägsna avdelningarna ökar vid tillförseln av 
visuell stimuli.  
 
H3: Tiden som konsumenter spenderar i de avlägsna avdelningarna förändras vid 
tillförseln av visuell stimuli. 
 

Vårt arbete visar att tillförseln av visuell stimuli påverkar konsumenters rörelsemönster 

avseende vilka avdelningar kunden går till samt tiden de spenderar i dessa. Trots att 

skillnaden inte var markant kan vi se ett samband mellan tillförseln av visuell stimuli 

och konsumenters rörelsemönster.  

 

Vid utförandet av experimenten, där visuell stimuli, i form av cirklar med inkongruent 

och kongruent färg i två olika storlekar, tillfördes, förekom ingen statistisk signifikant 

förändring av andelen konsumenters som gick högervarvet. Därmed förkastas Hypotes 

1. Däremot visar vår studie att det med hjälp av visuell stimuli går att vägleda 

konsumenter till mer avlägsna avdelningar. Därmed accepteras Hypotes 2. Vidare visar 

vår undersökning att visuell stimuli bidrar till att tiden som konsumenterna spenderar i 

dessa avdelningar förändras. Efter att stimuli tillförts såg vi en tydlig ökning av tiden 

som konsumenterna spenderade i de utvalda avdelningarna. Därmed accepteras Hypotes 
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3. Vidare kan vi konstatera att tillförseln av visuell stimuli inte förändrade 

konsumenternas köpbeteende, eftersom ingen märkbar skillnad kunde utläsas mellan 

kontroll- och experimentgruppen.  

 

Med det här som utgångspunkt kan vi dra slutsatsen att tillförseln av visuell stimuli 

varken påverkar konsumenters riktning vid entrén eller deras köpbeteende. Vidare kan 

vi konstatera att visuell stimuli däremot påverkar möjligheten att vägleda konsumenter 

till mer avlägsna avdelningar samt tiden de spenderar i dessa avdelningar.     

       

- Hur påverkar användandet av visuell stimuli möjligheten att vägleda konsumenter 

med hänsyn till inkongruent och kongruent färg? 

 

För att kunna besvara den här forskningsfrågan formulerades fyra hypoteser som 
presenteras nedan.  
 
H4: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli ökar när stimuli har 
inkongruent färg jämfört med kongruent färg. 
 
H5: Andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli ökar när stimuli har 
inkongruent färg jämfört med kongruent färg.  
 
H6: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med inkongruent färg är 
större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med inkongruent färg. 
 
H7: Andelen konsumenter som följer ett kort visuell stimuli med kongruent färg är 
större än andelen konsumenter som följer ett långt visuell stimuli med kongruent färg.  
 

Vår studie visar att möjligheten att vägleda konsumenter påverkas nästintill lika mycket 

av visuell stimuli i inkongruent färg som av visuell stimuli i kongruent färg. Beroende 

på utförandet av stimuli avseende dess kombination av färg och storlek kan vi se ett 

samband mellan tillförseln av visuell stimuli och konsumenters rörelsemönster.  

 

Vid utförandet av experimenten, där kort visuell stimuli, i inkongruent och kongruent 

färg tillfördes, var det lättare att vägleda konsumenter till en avlägsen avdelning när 

stimuli i inkongruent färg användes än vid användandet av stimuli i kongruent färg. 

Därmed accepteras Hypotes 4. Däremot indikerar vår studie att visuell stimuli i 

inkongruent färg inte är lika effektivt som när stimuli är längre. Vår undersökning visar 

således att vid användandet av långt visuell stimuli är kongruent färg mer effektivt. 
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Därmed förkastas Hypotes 5. Vidare visar vår studie att långt visuell stimuli i 

inkongruent färg även är mindre effektivt jämförelsevis med kort visuell stimuli i 

inkongruent färg. Därmed accepteras Hypotes 6. Vidare visar undersökningen att långt 

visuell stimuli i kongruent färg är mer effektivt avseende att vägleda konsumenter än 

vad kort visuell stimuli i kongruent färg är. Därmed förkastas Hypotes 7.  

 

Med det här som utgångspunkt kan vi dra slutsatsen att rött, kort stimuli är mer effektiv 

avseende att vägleda konsumenter jämförelsevis med svart, kort stimuli och rött långt 

stimuli. Vidare kan vi konstatera att svart, långt stimuli är mer effektivt avseende att 

vägleda konsumenter jämförelsevis med svart, kort stimuli och rött, långt stimuli. 

Sammanfattningsvis är rött, kort stimuli och svart, långt stimuli mest effektivt avseende 

att vägleda konsumenter.    

 

Syftet med vårt examensarbete har varit att klargöra och analysera hur visuell stimuli, i 

form av en visuell symbol, påverkar konsumenters rörelsemönster avseende deras val av 

riktning vid entrén, vilka avdelningar de går till samt tiden som de spenderar i dessa. 

Vidare var syftet att undersöka hur användandet av visuell stimuli i inkongruent färg 

jämförelsevis med kongruent färg, påverkar möjligheten att vägleda konsumenter till 

mer avlägsna avdelningar och längre in i butiken. Efter den genomförda empiriska 

undersökningen, visar studien att visuell stimuli påverkar möjligheten att vägleda 

konsumenter till mer avlägsna avdelningar samt tiden som konsumenterna spenderar i 

dessa. Vidare visar undersökningen att utförandet av stimuli avseende dess färg och 

storlek har en inverkan på möjligheten att vägleda konsumenter. Dock kan vi inte dra 

någon slutsats angående om kongruent eller inkongruent stimuli är mest effektivt. Det 

här tyder på att det med hjälp av visuell stimuli, i form av en visuell symbol, i viss 

utsträckning går att påverka konsumenters rörelsemönster.   

 
6.2 Teoretiska implikationer 

Vår studie visar att den tidigare forskningen inom de berörda ämnena både kan stödjas 

och ifrågasättas. Det här innebär att en revidering och komplettering av den befintliga 

teorin kan vara aktuell. Eftersom vår undersökning visar att det med hjälp av visuell 

stimuli, i flera dimensioner, går att påverka konsumenters rörelsemönster kan vår studie 

bidra till att skapa en förståelse för hur sinnesmarknadsföring kan användas för att 

vägleda kunder.  
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6.3 Praktiska implikationer 

Av vår studie framgår det att man med hjälp av visuell stimuli, i form av en visuell 

symbol, i viss utsträckning kan påverka konsumenters rörelsemönster. Framförallt visar 

studien att den här typen av stimuli kan användas för att vägleda konsumenter till mer 

avlägsna avdelningar. Viktigt att beakta är dock att utförandet av visuell stimuli 

avseende dess kombination av färg och storlek spelar en viktig roll i dess möjlighet att 

påverka konsumenters rörelsemönster. Härmed vill vi lyfta fram sinnesmarknadsföring 

som en möjlighet för detaljister att påverka konsumenters rörelsemönster och därmed få 

dem att utforska mer av deras butiker.  

 
6.4 Fortsatt forskning 

Eftersom den befintliga forskningen inom konsumenters rörelsemönster delvis är 

begränsad anser vi att det är av stor vikt att fortsätta studera konsumenters 

rörelsemönster samt hur sinnesmarknadsföring kan användas för att påverka detta. 

Vidare anser vi att det är av intresse att utföra samma undersökning i en annan butik och 

även i en annan bransch för att utforska om det förekommer några skillnader. Dessutom 

kan det vara av betydelse att undersöka hur andra stimuli, exempelvis auditiva, kan 

användas för att vägleda konsumenter i en butik.  
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