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Förord 

 

Detta är en kandidatuppsats i marknadsföring inriktad på ämnet sinnesmarknadsföring. 

Arbetet är skrivet inom kursen ”självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi” på 

Högskolan i Halmstad.  

 

Genomförandet av detta arbete har varit intressant och givit ytterligare lärdom inom 

marknadsföring och sinnemarknadsföring. Vi vill skänka ett stort tack till alla som medverkat 

och gjort denna studie möjlig. 

 

Vi vill böja med att tacka vår handledare Klaus Solberg Søilen för hans vägledning under 

uppsatsens gång. Vi vill också passa på att tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla 

synpunkter.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som tagit tid och engagemang i att träffa oss och 

besvara våra frågor: 

 

Maria Alvarsson, butikschef för Esprit i Varberg, Falkenberg och Halmstad 

Sofia Lindström, butikschef för Design Only i Frölunda torg 

Monika Borgman, butikschef för Cubus i Halmstad  

 

TACK! 
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Sammanfattning 

 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. 

 

Svensk titel:  De fem sinnena som marknadsföringsverktyg  

 

Utgivningsår: 2016 

 

Författare:  Fanny Johansson och Damir Skoko 

 

Handledare:  Klaus Solberg Søilen 

 

Examinator: Ulf Aagerup 

 

Problem:   Hur kan en modebutik påverka kundens köpbeteende för att öka 

försäljningen med hjälp av sinnesmarknadsföring? 

 

Syfte:   Syftet med vår studie är att ta reda på hur sinnesmarknadsföring 

används och  kan användas av butiker för att öka försäljningen. 

 

Metod:  Studien bygger på en kvalitativ metod med halvstrukturerade 

personliga intervjuer med butikscheferna för Esprit, Design Only 

och Cubus.   

 

Slutsats:  Vi har i vår studie kommit fram till slutsatsen att 

sinnesmarknadsföring ur butikernas synvinkel är ett användbart 

verktyg till att öka sin försäljning. Detta kan uppnås genom 

stimulering av så många sinnen som möjligt, där syn och hörsel är 

de viktigaste komponenterna till att skapa en trivsam miljö och 

sedermera ökad försäljning. Utöver målet att skapa en trivsam 

miljö kan stimuleringen av sinnen även användas till att stärka 

företagets image.   

 

 

Nyckelord:   Sinnesmarknadsföring, multisensorisk marknadsföring  

butiksmiljöer, varumärkes image 
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Abstract 

 

Level:  Bachelor Thesis in Business Administration 15 credits  

 

English title: The five senses as a marketing tool  

 

Release:  2016 

 

Author:  Fanny Johansson and Damir Skoko 

 

Tutor:  Klaus Solberg Søilen 

 

Examiner:  Ulf Aagerup 

 

Problem:  How can a fashion boutique influence customer buying behavior to 

increase sales with the help of sensory marketing. 

 

Purpose:  The aim of our study is to find out how sensory marketing is used 

and can be used by stores to increase sales. 

 

Method:  The study is based on a qualitative method with semi-structured 

individual interviews with store managers for Esprit, Design Only 

and Cubus. 

 

Result:  We have in our study come to the conclusion that sensory 

marketing from the stores' point of view is a useful tool to increase 

their sales. This can be achieved by stimulating as many senses as 

possible, where sight and hearing are the key components to 

creating a pleasant environment, and subsequently increased sales. 

In addition to the goal of creating a pleasant environment, 

stimulation of the senses could also be used to strengthen the 

company's image. 

 

Keywords:  Sensory marketing, multisensory marketing, store environments, 

brand image  
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1. Inledning 

Vi inleder den här uppsatsen med en bakgrundsbeskrivning för att skapa förståelse för det 

valda ämnet. I det här kapitlet presenterar vi även vår problemformulering samt syfte och de 

avgränsningar vi gör. 

1.1.  Bakgrundsbeskrivning 

Konsumtionen i världen tog fart under förra seklets 50- tal, då människor la det andra 

världskriget bakom sig och en tid präglad av frihet inleddes. Krigets slut ledde enligt Baines 

& Fill (2014) till att industriella företag ändrade riktning från att tillverka militära varor till att 

istället fokusera på industri- och konsumtionsvaror. Baines & Fill (2014) går vidare med att 

hävda att konsumenterna generellt sett under den här perioden agerade rationellt, vilket 

innebär att deras köpbeslut baserades på en ”kostnad-nytta” analys. Med andra ord besluten 

gällande köp var grundade på en analys av produktens nytta i jämförelse med dess kostnad. 

Idag däremot, menar Baines & Fill (2014) är det troligare att konsumenterna även inkluderar 

socio-psykologiska och emotionella motiv i köpprocessen. Detta innebär att köpbeslutet inte 

enbart grundas på produktens funktionalitet och dess kostnad utan erbjudandet utvärderas 

även ur ett socialt och emotionellt perspektiv, där det bland annat handlar om vilka känslor en 

viss produkt väcker hos konsumenten. 

 

Hulten, Broweus & van Dijk (2008) talar om marknadsföring som en social process som 

ständigt påverkas av kulturella, ekonomiska, politiska och teknologiska förändringar. Det är 

dessa förändringar som bidrar till att skapa nya villkor för såväl produktion som konsumtion 

och som gör att marknadsföringen blir dynamisk, kreativ och föränderlig till sin karaktär. I 

analyser av samhället under 1990- talet så illustrerades utvecklingen i form av samhällsvågor 

som var tre till antalet. Den första vågen avsåg jordbrukssamhällets utveckling som avslutades 

genom den industriella revolutionens intåg kring mitten av 1800-talet. Moderniseringen och 

skapandet av det moderna industrisamhället utgör den andra vågen och den nådde sin topp i 

västvärlden under 1960- och 1970-talet. Under de senaste decennierna har 

förändringsprocessen kännetecknats av kulturellt värderingsskifte, där nya värderingar 

gällande bland annat ekonomi, företagande och sociala relationer växer fram. Den här 

förändringsprocessen är känd som post-modernisering och utgör enligt Hulten, et.al (2008) 

den tredje vågen i samhällsutvecklingen. Post-moderniseringens allra tydligaste följdeffekter 

uttrycker sig genom globaliseringen av kapital, arbetskraft, handel och varumärken (ibid.). 

 

Hulten, et.al (2008) menar att den pågående globaliseringen har bidragit till en ökad trängsel 

och knivskarp konkurrens på marknaden och därmed ställs det nya och annorlunda krav på 

marknadsföringen jämfört med tidigare decennier. Gobé (2009) menar att med tanke på den 

konkurrens som råder på dagens marknader är det numera otänkbart för företagen att ignorera 

människans fem sinnen i sin marknadsföring. Han påstår att sinnena istället kan användas som 

ett effektivt verktyg för att urskilja företaget och dess erbjudanden från den stora mängden 

konkurrenter.  

 

1.2.  Problemdiskussion 

Gobé (2009) menar att trots det faktum att människor ständigt tar in sinnesintryck och dess 

betydelse är väl dokumenterad så har dess fulla potential inte utnyttjats, vare sig i arbetet med 

produktförpackningar, reklam eller inom butiksmiljö. Genom stimulans av människans sinnen 

hävdar Soars (2009), går det att påverka en miljö, förbättra shoppingupplevelsen och göra 
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inverkan på människans beteende på ett sätt som sträcker sig utöver det medvetna. Hon påstår 

det vara möjligt att genom stimulans av sinnen kunna lugna, förbättra humöret, påverka 

beslutsfattningen och därmed även benägenheten till att handla. 

 

I sin genomgång av 60 empiriska studier som alla ämnar att undersöka butiksmiljöns inverkan 

på kunden, har Turley & Milliman (2000) kunnat påvisa att det i alla dessa studier fanns en 

viss korrelation mellan butiksmiljö och köpbeteende. I dessa 60 studier behandlades flertalet 

olika variabler. Några av dessa variabler var lukt, belysning, färg och musik som alla till en 

viss grad visade sig kunna användas för att öka sannolikheten att framkalla bestämda 

beteenden hos butikens besökare.  

 

Utöver själva kärnprodukten så menar Kotler (1973) att kunder grundar sitt beslut gällande 

köp utifrån den totala produkten. En viktig komponent i den totala produkten utgörs enligt 

Kotler (1973) av platsen som produkten köps eller konsumeras samt platsens miljö. Miljön av 

en viss plats upplevs genom ens sinnen vilket innebär att upplevelsen kan påverkas genom 

modifiering av färger, belysning, lukt, ljudvolym, form med mera. Betydelsen av den 

upplevda miljön varierar beroende på olika omständigheter och kan i vissa fall vara avgörande 

för att en affär ska ske. Exempel på tillfällen då platsens miljö är av stor betydelse är då det är 

flera företag som erbjuder samma produkt, när företaget säljer till en specifik kundgrupp eller 

när skillnaderna i produkt eller pris är små. I vissa fall kan differentieringen gå så långt att 

företag använder platsens miljö som skäl till att sätta högre priser för annars odifferentierade 

produkter (ibid.). 

 

Donovan & Rossiter (1982) hävdar i sin studie att återförsäljare, utöver de kognitiva 

faktorerna så som pris, kvalitet, butikens placering etcetera, borde även ägna större 

uppmärksamhet åt de faktorer som har att göra med kundens emotionella upplevelse. Denna 

åsikt grundar de på det faktum att de i sin studie fann att en behaglig butiksmiljö kan inverka 

på kunderna på så sätt att de är villiga att spendera både mer tid och pengar i butiken. De 

ökade intäkterna beror till stor del på en ökad benägenhet att i en behaglig butiksmiljö, 

genomföra spontanköp (ibid.)  

 

1.3.  Avgränsningar 

Vi har i vårt arbete gjort en tydlig avgränsning till en specifik bransch, i det här fallet 

modebranschen, upp till de gjorde vi ytterligare en avgränsning genom att välja butiker med 

en medelprisklass alltså inte lyx men inte heller budget kläder. Eftersom mycket av besluten 

kring marknadsföring i butikerna sker centralt har vi valt att inte göra någon geografisk 

avgränsning mer än till att kolla på butiker i Sverige. Eftersom onlinebutiker i lika stor 

utsträckning inte kan arbeta med stimuli av de fem sinnena har vi valt att bortse från dessa i 

vår studie.  

 

1.4.  Problemformulering  

Hur kan en modebutik påverka kundens köpbeteende för att öka försäljningen med hjälp av 

sinnesmarknadsföring?  

 

1.5.  Syfte 

Globaliseringen har framförallt bidragit med ökad konkurrens bland företagen inom de flesta 

branscherna och modebranschen är inget undantag. Det ökade antalet aktörer som erbjuder 
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liknande produkter har försvårat för företagen att differentiera sig genom exempelvis pris och 

produktegenskaper. Istället tvingas företagen att vara kreativa i sin marknadsföring för att nå 

ut till potentiella kunder (Hulten, et.al, 2008). Ett sätt att göra det är genom tillämpning av 

sinnesmarknadsföring (Gobe, 2009) och i den här uppsatsen avser vi undersöka hur 

modebutiker kan använda sig av sinnesmarknadsföringen för att påverka kundernas 

köpbeteende och öka försäljningen. Vi utgår främst ifrån hur de butiker vi valt att undersöka 

kan använda stimulering av sinnena. Detta utesluter däremot inte att andra företag också 

finner våra upptäckter som nyttiga och användbara. De teorier som ligger till grund för denna 

uppsats kan användas av alla typer av modebutiker, bland annat genom att använda 

sinnesstimuli som speglar deras egen image. 
 

1.6.  Nyckelord 

Sinnesmarknadsföring, multisensorisk marknadsföring, butiksmiljöer, varumärkes image 
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2. Teori 

I den här delen av arbetet presenteras de teorier som finns gällande det valda ämnet och som 

ligger till grund för den empiriska undersökningen.  

 

2.1.  Stimulus - Organismic - Response framework 

Figur 1 

Källa: Mehrabian & Russell (1974)  sid. 8 ref. i Viera (2013) sid. 1421  

Det ramverk som utvecklades av Mehrabian & Russell (1974) har en betydande roll för 

forskningen kring sinnesmarknadsföring. Detta eftersom merparten av forskningsarbetet inom 

ämnet ”miljöns påverkan på köpbeteende” är baserat på S-O-R ramverket och dess teori. 

Mehrabian & Russell (1974) antyder att en miljös sensoriska variabler, mängden information 

som presenteras för kunden och de individuella skillnaderna i emotionellt upplevelse påverkar 

de känslor en individ har gentemot en viss miljö. Dessa känslor är i sin tur avgörande för hur 

villig personen är att närma sig eller vistas i en given miljö (Mehrabian & Russell, 1974 ref. i 

Vieira, 2013). Genom att tillämpa S-O-R ramverket som utgångspunkt så ämnar Mehrabian & 

Russell (1974) till att förklara de emotionella reaktioner som uppstår hos individen när denne 

utsätts för stimulans från en given miljö (ibid.). 

S-O-R ramverket är skapat på tron att varje miljö innehåller stimulans (S) som orsakar 

ändringar i människors inre, eller organiska, tillstånd (O) vilket i sin tur föranleder en respons 

(R) i form av antigen närmande eller undvikande (ibid.). Ett närmande beteende exemplifieras 

bland annat genom viljan att röra sig mot, stanna i och utforska miljön samt att återvända. 

Undvikande beteende uttrycks självfallet genom motsatserna till ovannämnda tillstånd så som 

ångest, missnöjdhet, att vara uttråkad eller vilja lämna utan att återvända Donovan., Rossiter., 

Marcoolyn. & Nesdale, (1994). 

 

2.1.1 Stimulus 

Stimulansfaktorerna i butiksmiljö är många till antalet och utgörs bland annat av färgval, 

belysning, butikslayout och ljudvolym. Det har på grund av den stora mängd och variation av 

stimuli i varje given miljö, varit svårt att utveckla en taxonomi av stimuli som är användbar 

för forskning av miljöpsykologi (Donovan & Rossiter, 1982). 
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Genom att hämta inspiration från informationsteorin utvecklade Mehrabian & Russell (1974) 

ett generellt mått för miljöstimuli som är användbar inom många olika fysiska och sociala 

sammanhang. Måttet baseras på informationsmängden i en miljö och utvärderar miljön utifrån 

graden av nymodighet och komplexitet (ibid.) Graden av nymodighet bedöms genom hur väl 

individen känner till miljön och kan förutse vad som kommer att inträffa (Mehrabian, 1977 

ref. i Vieira, 2013). Nymodighet kännetecknas av det okända, det nya, det oväntade, det 

överraskande. Komplexitet refererar i sin tur till antalet element eller attribut och graden av 

rörelse eller ändringar i en miljö. Enligt Mehrabian & Russells (1974) modell har graden av 

nymodighet och komplexitet en direkt koppling till de känslor som miljön framkallar hos 

individen. De hävdar att moderna, överraskande, välbesökta miljöer får människor att känna 

sig exalterade, uppmuntrade och pigga. Miljöer vars särdrag är motsatta till de ovannämnda 

kan å andra sidan frambringa känslor av lugn, avslappning och i vissa fall till och med 

sömnighet hos besökaren (Donovan & Rossiter, 1982).  

Till vilken grad en miljö kommer att inverka på besökaren avgörs till stor del av hur mottaglig 

individen är för extern information. Mehrabian & Russell (1974) gjorde en åtskillnad mellan 

två olika typer, så kallade ”screeners” och ”non-screeners”. De personer som faller under 

kategorin ”screeners” tenderar att sålla bort information som är av mindre betydelse och är 

därför mindre troliga att bli distraherade i nya, okända miljöer samtidigt som de är bra på att 

finna mönster i komplex omgivning. ”Non-screeners” är däremot mer mottagliga för extern 

information, är känsliga för stimuli och därför påverkas i större utsträckning av miljön 

(Donovan & Rossiter, 1982). 

 

2.1.2. Organismic 

Den andra delen av Mehrabian & Russells (1974) ramverk behandlar besökares upplevelse av 

den miljö de vistas i. Enligt modellen kan besökarnas upplevelse beskrivas utifrån 

dimensionerna behaglighet, uppväckande och dominans. Författarna hävdar att till vilken grad 

besökarna uppfattar miljön som behaglig avgörs huruvida de känner sig glada, nöjda, 

upprymda och är tillfreds med situationen. Den uppväckande faktorn i det här ramverket 

syftar till den grad besökarna känner sig uppjagade, pigga, uppmärksamma och aktiva i 

situationen. Den del av Mehrabian och Russells (1974) ramverk vilken berör de känslor som 

frambringas hos besökarna, fullbordas av vad de väljer att kalla, dominansfaktorn. 

Dominansfaktorn avser att värdera den utsträckning besökaren har kontroll över situationen 

och känner sig fri att agera i. Av de tre nämnda faktorerna är dominansfaktorn den som det 

har hittats minst empiriska belägg för och som i senare bearbetningar av ramverket har valts 

bort, då den inte ansågs vara lämpad i lika stor omfattning som de två övriga.  

I sin studie valde Russell & Pratt (1980) att bortse från dominans som en faktor i 

beskrivningen av den känslomässiga upplevelsen. Deras motivering till uteslutandet var att, 

dominans ansågs vara en faktor som var av kognitiv natur snarare än emotionell. Russel & 

Pratt (1980) menar istället att ett lämpligare sätt att studera den känslomässiga upplevelsen är 

ur ett tvådimensionellt perspektiv och bör därmed begränsas till faktorerna uppväckande och 

behagligt.  

Tidigare har forskare studerat emotionellt beskrivande ord oberoende av varandra. Varje 

sådant ord utgjorde en faktor och värderades separat, exempelvis graden av bekvämlighet 

eller irritation. Vid en genomgång av 105 sådana ord, eller adjektiv, som vanligtvis används 

för att beskriva en miljö ur ett känslomässigt perspektiv så fann Russell & Pratt (1980) att 
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faktorer uppväckande och behaglighet var tillräckliga för att karaktärisera innebörden av alla 

dessa adjektiv. Genom att utgå från dessa två faktorer är det möjligt att kartlägga alla de 

adjektiv som avser att beskriva en miljö. Miljöer som exempelvis uppfattas som avslappnande 

är en blandning av sömnighet, behaglighet och kommer att hamna nere till höger på den 

tvådimensionella skalan. På samma sätt menar Russell & Pratt (1980) är det möjligt att 

kategorisera även de övriga adjektiven. 

Figur 2:   

 

Källa: Russel & Pratt (1980) sid. 313 

2.1.3. Response 

Den avslutande delen i Mehrabian & Russells (1972) ramverk behandlar besökarens respons 

gentemot miljön. Mehrabian & Russell (1972) menar att de aktioner besökaren utför kan 

kategoriseras som antigen närmande eller undvikande beteende och är direkt styrt av de 

känslor en miljös utformning väcker hos besökaren. Närmande och undvikande beteende kan 

uttryckas genom fyra olika aspekter:  

1. Viljan att fysiskt vara kvar (närmande) på en plats jämfört med viljan att lämna platsen 

(undvikande).  

 

2. Viljan att kolla runt och utforska miljön (närmande) jämfört med tendensen att 

undvika att röra sig i och integrera med omgivningen (undvikande).   

 

3. Viljan att ta kontakt med och kommunicera med andra i sin omgivning (närmande) 

jämfört med undvikande av att integrera och föra diskussion med andra (undvikande) 

 

4. Graden av förbättrande (närmande) ställt mot hindrande (undvikande) av prestation 

och tillfredsställelse med utförande av uppgifter.  

Dessa fyra aspekter av närmande och undvikande beteende är generella i det avseendet att de 

är applicerbara till alla miljöer, så även butiksmiljö. Den fysiska aspekten (1) relaterar i 

butiksmiljö till kundens vilja och intention till att handla i butiken. Utforskande aspekten (2) 

översatt till butiksmiljö, behandlar kundens vilja att söka efter artiklar och den utsträckning 

denne är villig att ta del av erbjudanden. Sett till kommunikationsaspekten (3) i butiksmiljö 

behandlar den kundens vilja att ta kontakt med och be personalen om hjälp och råd. Den 
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fjärde och sista aspekten relaterar till kundens vilja att återkomma till butiken men även dess 

vilja till att spendera tid och pengar i butiken (Donovan & Rossiter, 1982). Donovan & 

Rossiter (1982) avslutar med att påstå att S-O-R ramverket antyder att människor kommer 

spendera mer tid och pengar i miljöer där de upplever behag och en medel till stor mängd 

uppväckande stimulans.  

 

2.2.  Sinnesmarkandföring för att stärka varumärket  

Vid användning av sinnesmarknadsföring kopplas de tre fenomenen företaget, sinnena och 

individen ihop vilket bidrar till att det ställs högre krav på en ökad konsumentorientering 

genom olika serviceprocesser (Hulten, 2014 s.126). Genom att använda marknadsföring som 

har sin utgångspunkt i de mänskliga sinnena blir det möjligt för företaget att stärka sitt 

varumärke och få en starkare position i konsumentens medvetna. Varumärket formas i 

kundens tankesätt genom den bild som uppstår av olika erfarenheter och upplevelse av en 

vara eller tjänst därför är det viktigt att företaget tar hänsyn till hur konsumentvärde, 

konsumentupplevelser och varumärkesimage kan skapas i olika serviceprocesser (Hulten, 

2014 s.127). 

 

Figur 3 

 
Källa: Hulten (2014) sid. 126 
 

När företag använder sig av sinnesmarknadsföring uppfattar konsumenterna varumärket som 

mer personligt vilket kan tänkas generera i mer positiv laddad uppfattning kring varumärket. 

Genom att integrera människans fem sinnen i shoppingupplevelsen går det att påverka 

varumärkets image. Vid en positiv varumärkes upplevelse kommer de bidra till en förstärkt 

varumärkesimage. Konsumenterna blir mer trogna till varumärket vilket ökar chansen att de 

shoppar mer i framtiden (Hulten, 2011). Grönroos (2008) menar att det länge varit känt att 

konsumenter som bemöter positiva upplevelser med varumärket stärker varumärkesimagen 

men det är inte förrän på senare tid som det blivit tydligt att dessa värdeskapande processer 

även kan skapas via interaktion med de fem sinnena. Detta ger oss samma slutsats som Hulten 

(2011) att positiv integration med de fem sinnena skapar en förbättrad bild av varumärket som 

är direkt kopplad till varumärkets image (Grönroos, 2008). Det är dock inte enbart 

uppfattningen från sinnena som påverkar varumärkets image utan den generella uppfattningen 

från sinnena, bemötandet och miljön skapar den slutliga varumärkes imagen (Hulten, 2011). 

 

Genom att företag skapar en signatur doft till sitt varumärke och produkter blir denna doft en 

del av varumärkets image och identitet vilket i sin tur bidrar till att skapa minnen kring 

varumärket. Vid en positiv doft som stämmer överens med varumärket ökar de välbefinnandet 



11 
 

hos kunderna som då uppfattar varumärkets image som mer positiv (Hulten, 2011). Ljud 

speciellt i from av musik är vanligt inom sinnemarknadsföring vilket också kan bidra till ökat 

varumärkesimage. Skulle musik spelas som individer känner igen och tycker om kan de bli 

sentimentala vilket ger de en mer positiv syn på varumärket (Hulten, 2011). Även känsel är ett 

viktigt sinne att ta till i arbetet att bygga upp varumärkets image, genom att låta 

konsumenterna vidröra produkten bidrar de till att de i framtiden har lättare att komma ihåg 

både produkt och varumärke än om de enbart hämtar intryck genom att titta på produkten 

(Hulten, 2011).  

 

Att använda sinnesmarknadsföring för att förbättra varumärkets image ses oftast som ett 

säkert kort men det finns exempel då sinnesupplevelsen har haft en negativ effekt. Ett vanligt 

exempel är McDonalds som ofta förknippas med den mindre fräscha doften av friterad mat. 

Det är alltså extra viktigt att företag som väljer att utnyttja potentialen som finns i att anamma 

sinnesmarknadsföring, kan koppla den slutgiltiga sinnesupplevelsen till varumärkets 

värderingar (Kennedy, 2008). Då kunder idag inte väljer att köpa en produkt för dess 

egenskaper utan istället väljer den produkt de anser passar in på deras image (Jamal & Goode, 

2001), är det viktigt att företag vid användning av sinnesmarknadsföring identifierar en färg, 

textur, ljud, lukt och smak som representerar varumärket och kan kopplas till konsumentens 

egna image (Kennedy, 2008).  

 

2.3.  Sinnesmarknadsföring i butiksmiljö 

Idag är det vanligt att butiker och restauranger använder sinnesmarknadsföring till exempel 

genom att visa färgglada skyltar och inreda butiken på ett unikt vis. Det kan också visas 

genom att förpackningar har en speciell textur och form eller att butikerna använder sin egen 

doft. Sinnesstimuli kan påverka shoppingmiljön och förbättra shoppingupplevelsen för 

kunderna samt förändra deras beteende på ett inre plan utan att kunderna märker något 

(Rupini & Nandagopal, 2005). Används sinnesmarknadsföring på rätt sätt kan det påverka 

köpbeteendet och ge kunderna en positiv shoppingupplevelse. Om kundernas sinne är 

involverat får kunderna en starkare kontakt med varumärket och produkten, vilket ökar 

chansen att kunderna är villiga att betala mer för produkten (ibid.). 

 

Människans sinnen kan användas både internt och externt, externt genom att analysera och 

tolka omvärlden, internt genom fantasi och tankar (Lund, 2015). Genom att använda sinnena 

externt upplever individen stimuli, antingen sensorisk eller inlärd stimuli. Det finns en viss 

skillnad mellan dessa två. Vid sensorisk stimuli reagerar individer ofta omedvetet och 

instinktivt till skillnad från inlärd stimuli där vi redan från början vet hur vi ska reagera. Ett 

exempel på inlärd stimuli är ett känt och väletablerat varumärke exempelvis Apple, vid 

anblicken av denna logotyp är det redan inbyggt i individen hur denna skall reagera. Medan 

en person vid första mötet av sensorisk stimuli exempelvis en melodi inte vet hur den ska bete 

sig, individen reagerar då efter sina instinkter (Hulten, 2014, s.421). En produkt uppfattas av 

människan genom sensorisk information som skickas upp till hjärnan. Denna sensoriska 

information består bland annat av produktens färg, om och hur produkten låter, vad den 

doftar, hur den känns mot huden och ibland även hur den smakar. All denna information som 

våra hjärnor får genom sinnena påverkar upplevelsen av produkterna, desto mer sensorisk 

information desto starkare upplevelse (Hulten, 2014, s. 422). 

 

Enligt Krishna & Schwarz (2013) är sinnesmarknadsföringen när konsumenternas sinnen 

engageras i beslutsfattandet vilket påverkar deras uppfattning, omdöme och beteende. Genom 

att använda sig av de fem sinnena syn, hörsel, lukt, smak och känsel är hoppet att öka den 
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totala upplevelsen för konsumenterna (Wiedmann, Hennigs, Klarmann & Behrens, 2013). I 

dagsläget är det svårt att försöka förstå en människas beteende utan att först förstå att 

människor integrerar med omvärlden genom sina sinnen och fattar beslut efter dessa 

upptäckter. Genom sinnesmarknadsföring upplever kunder varumärket på ett mer personligt 

plan än enbart via transaktionsorienterad marknadsföring och relationsorienterad 

marknadsföring. Via sinnena skapas en djupare och starkare upplevelse där livsstil, personliga 

egenskaper och sociala sammanhang är viktiga faktorer (Krishna & Schwarz, 2013). 

Sinnesmarknadsföring tillfredsställer bland annat behov som emotionella, intellektuella och 

upplevelsebaserade (Hulten, 2014, s.108). Sinnesmarknadsföring tenderar att fokusera på 

konsumentvärde, konsumentupplevelse samt att skapa en image för varumärket utifrån 

sinnena. Eftersom människor upplever världen utifrån de fem sinnena, har denna information 

och de medföljande subjektiva uppfattningarna en viktig roll i frågan om det mänskliga 

beteendet och handlingar. De intryck som våra sinnen ger påverkar även informationen kring 

områden som inte har någon direkt koppling till våra sinnen (Krishna & Schwarz, 2013). 

 

Krishna (2011) menar att sinnesmarknadsföring kan användas för att skapa undermedvetna 

utlösare som kännetecknar konsumentens uppfattning av abstrakta egenskaper hos produkten 

samt den uppfattade kvaliteten av en produkt. Sinnesmarknadsföring kan vara en effektiv 

metod för att nå ut till och engagera konsumenterna genom att sticka ut från det marknadsbrus 

som finns idag. De sensoriska utlösarna kan även resultera i konsumentens självgenerering av 

attraktivt attribut hos produkten och inte enbart fokusera på de egenskaper som säljaren eller 

reklamen vill förmedla. Vid förståelse av dessa sensoriska utlösare går det även att förstå 

känsla och uppfattning eftersom dessa påverkar en konsuments beteende. Som vid alla möten 

med produkter spelar minnet en stor roll i hur vi upplever och tar till oss information för 

produkter och tjänster (Krishna 2011). De sinnesupplevelser personen tidigare haft vid 

kontakten av en viss produkt påverkar hur de ser och upplever produkten vid nästa möte 

(Krishna & Schwarz, 2013). 

 

I klädbutiker tas de flesta besluten om köpen när kunden fysiskt befinner sig i butiken de 

mesta är så kallade impulsköp. Därför är det extra viktigt att arbeta med 

sinnesmarknadsföring i klädbutiker där kunderna ofta inte har en bestämd inköpslista utan 

plockar med det som lockar för tillfället. Det visuella intrycket från kläderna måste fånga 

kundens uppmärksamhet (Clement, 2007). I sin studie av hur butikschefer kunde använda 

sinnena syn, lukt och hörsel för att utforma en trevligare butiksmiljö och vilken verkan det 

skulle ha på köpbeteendet hos kunderna, fann El- Bachir (2014) att stimulering av dessa 

sinnen fick kunderna att spendera både mer tid och pengar i butiken. 

  

2.3.1. Butikens layout 

En bra butikslayout hjälper till att reducera den information som möter kunden, på så sätt har 

kunden lättare för att hitta de enskilda produkterna i butiken. Samtidigt kommer en 

genomtänkt atmosfär förlänga kundens vistelse i butiken vilket många gånger leder det till fler 

köp och en ökad försäljning (Spies, Hesse & Loesch, 1997). Genom att utforma både atmosfär 

och layout på ett bra sätt som medför en spännande och unik shoppingupplevelse för kunden 

kan butiken vinna marknadsandelar (Kumar & Kim, 2014). Enligt Barnes & Lea-Greenwood 

(2010) är de viktigaste i butikslayouten, kraften att kunna påverka kundens fria rörlighet i ett 

försök att vägleda kunden genom hela butiken. En bra layout i butiken ger även 

återförsäljaren möjligheter att skapa intresse för produkterna. Vidare menas att den främre 

delen i butiken används för att skapa ett intryck, där placeras därför produkter med hög 

efterfrågan.  
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2.3.2. Synsinnet i butiksmiljö  

Synen är det mest använda och efterforskade sinnet inom marknadsföring, främst eftersom 

synen är den faktor som har mest inflytande över hur individer uppfattar en produkt. Den 

visuella placeringen har en stor betydelse inom marknadsföring. En studie som gjorts påvisar 

att produkter som placerar centralt i en horisontell uppställning är viktigare än andra 

produkter (Krishna, 2011). På samma sätt brukar populära produkter placeras i mitten av en 

hylla och dyra produkter högt uppe på hyllan. För många konsumenter är detta ett känt 

fenomen som påverkar deras köpbeteende (Krishna, 2011). 

 

En produkts form och design kan påverka konsumenternas tilltro till produkten då de två 

komponenterna kan avslöja hur lätt produkten är att använda samt dess hållbarhet (Krishna, 

2011). Produktens form och design kan även framkalla estetiska reaktioner som gillar och 

ogillar (Hulten, 2011). Designfaktorer kan antingen anta en estetisk eller en funktionell form, 

exempel på estetisk form är dekor, färg och ljus medan funktionell syftar på komfort, layout 

och skyltning. En produkts design och form väcker kundernas uppmärksamhet och hjälper till 

att kommunicera relevant information om produkten, dess egenskaper och varumärket. En 

snygg form och vackert utseende stimulerar synen och bidrar till sinnesglädje. En annan 

faktor som kan utnyttjas och uppmärksammas av synen är en produktens färg, även denna kan 

hjälpa till att framkalla känslor hos konsumenterna. En variation i färgnyanser leder till mer 

systematiska ändringar av känslor för en produkt. Exempel på två vanliga färger på produkter 

är blått som står för avslappning och rött som framkallar spänning (Hulten, 2014 s. 216).. Röd 

färg är även vanlig för att markera prisnedsatta produkter så kallat REA-produkter (Soars, 

2009). Ljuset i en butik kan förmedla information om platsen samt innehållet i butiken. Ljus 

kan påverka konsumenterna positivt exempelvis genom att dunkelt ljus kan öka intresset för 

produkterna och sätta igång konsumenternas fantasi (Krishna, 2011). Soars (2009) menar 

också att olika ljus i butiksmiljö kan skapa en dramatisk effekt till shoppinupplevelsen.  

 

2.3.3. Hörselsinnet i butiksmiljö 

Ljud kan vara bra att använda för sitt varumärke eller produkt då ljud inte går att stänga av på 

samma sätt som de andra sinnena, det är svårt att sluta lyssna på ett ljud (Fickes 1999 ref. i 

Wiedmann, et.al 2013). Alla ljud som ett varumärke ger ifrån sig, vare sig det är (levande) 

eller inte så är det stor chans att det leder till en viss produktuppfattning. Ett bra exempel som 

förklarar detta vidare är ljudet av ett hundskall, ett skall som är gällt och lågt förknippas med 

en liten hund medan ett barskt skäll förknippas med en stor hund (Krishna, 2011).  

 

Bakgrundsmusik inne i en butik eller restaurang kan också påverka konsumenternas 

uppfattning kring varumärket och produkterna vilket även påverka deras köpbeteende. Enligt 

Soh, Jayataman, Choo & Kiumarsi (2015) kommer en lugn bakgrundsmusik förlänga 

vistelsen i butiken och leda till fler köp medan en snabb låt bidrar till upphetsning. 

Bakgrundsmusik kan även användas för att förvirra kundernas tidsuppfattning över den tid 

som spenderats inne i butiken. När kunderna gillar musiken uppfattar de den spenderade tiden 

i butiken som kortare än vad den faktisk är (Yalch & Spangenberg, 2000). Tvärtom blir det 

om kunderna inte gillar bakgrundsmusiken eller om den uteblir, då uppfattar kunden det som 

att de varit i butiken mycket längre än vad de egentligen har (Krishna, 2011).  

 

Musik kan användas för att öka kundernas shoppingtempo, en hög bakgrundsmusik ökar 

shoppingtakten medan en lugn och stämningsfull musik har positiv inverkan på kognitiva 
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variabler som produktuppfattning och servicekvalitet. Variabler som kundfrekvens och 

spenderad tid i butiken påverkas (Krishna, 2011). Bakgrundsmusik i en butik kan även 

påverka vilka produkter som köps, i en studie gjord av North m.fl. (1999) ref. i Hulten (2014 

s. 271) framgick det att kunderna hellre köpte franska viner då det spelades fransk musik och 

tyska viner då det spelades tysk musik i butiken. Eftersom användning av bakgrundsmusik 

kan få ett mycket positivt resultat är det av största betydelse att butikerna anpassar sin musik 

efter målgruppen eftersom fel musikval kan få negativa konsekvenser. Ett exempel är butiken 

Abercrombie and Fitch vilka är kända för att spela hög musik vilket medför att vuxna helst 

inte handlar där (Hulten, 2014). 

 

För att med hjälp av musik få kunden att stanna längre i butiken och köpa mer är det som sagt 

viktigt att anpassa musiken efter sin målgrupp men det är även minst lika viktigt att den valda 

musiken passar ihop med miljön i butiken och produkterna som säljs. Tempo är också mycket 

viktigt att ha i åtanke, för även om musik med högt tempo ger en mer livlig 

shoppingupplevelse kan det ändå vara bra att ibland ha musik med lägre tempo. Ett lågt tempo 

minskar konsumenternas uppfattning om trängsel i en stökig butik. Viktigt att veta är även att 

kunder brukar tillbringa mindre tid i en butik med hög volym än i en butik med låg volym 

(Hulten, 2014 s. 274).  

 

2.3.4. Känselsinnet i butiksmiljö 

Beröring av en produkt ger en bättre och mer rättvis bild av produktens form, fasthet, struktur 

och material. Genom att låta kunderna röra vid produkterna ökar förtroendet för varumärket 

och kunden blir mer lojal (Hulten, 2014 s.314). De är av stor betydelse att kunderna vet att de 

får röra vid produkten eftersom de då blir mer angelägna till beröring. Det kommer i sin tur  

gynna butiken då kunder som rör produkterna är mer belägna till köp (Clarke, Patsy & 

Denson, 2012). I en butik brukar det uppstå tre olika former av beröring den första är 

beröringen mellan konsumenten och produkten. Den andra formen är beröring mellan 

människor exempelvis mellan kund och försäljare, denna har en stor inverkan då en 

vidrörande axel kan få konsumenterna att känna sig trygga och får en mer positiv inställning. 

En bättre inställning till varumärket bidrar till att kunderna blir mer angelägna att stanna kvar 

längre i butiken vilket i sin tur bidrar till fler köp (Hulten, 2014 s.314). Den tredje och sista 

form av beröring som kan uppstå i en butik är den mellan två produkter, även denna form av 

beröring påverkar produktuppfattningen. Köpbenägenheten kan också påverkas detta är 

anledningen till att butiker inte placerar mat vid toapapper. Fysisk kontakt med en produkt 

som anses “äckligare” kommer få konsumenterna att uppfatta den “rena” produkten som 

motbjudande (Krishna, 2011). Placering av produkter är även viktigt att tänka på inom 

klädbutiker kläder som hänger för tätt jämte varandra kan uppfattas som budget och butiken 

kan ses som slarvig (ibid).  

 

2.3.5. Luktsinnet i butiksmiljö  

Användningsområdet för doft var tidigare begränsad till att få bort obehaglig lukt genom att 

exempelvis använda air fresheners. På senare tid har det däremot blivit vanligare att doftsätta 

enskilda produkter eller använda dofter som en del av miljön (Chebat & Michon, 2003). Inom 

sinnesmarknadsföring kan dofter användas på två olika sätt, antingen för att på kort sikt skapa 

uppmärksamhet runt ett varumärke i en butik eller för att differentiera, positionera och stärka 

ett varumärkes image på lång sikt (Hulten, 2014, s. 294). Då information förknippad till lukt 

går att komma ihåg under en längre period jämfört med information förknippad med de andra 

fyra sinnena har många företag, däribland flera exklusiva hotellkedjor, utvecklat egen 
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signaturdoft. Förhoppningen är att doften ska påminna kunden om alla de positiva funktioner 

och attribut som hotellupplevelsen gav och på så sätt locka tillbaka kunderna (Krishna, 2011).  

 

Trots att produkter med en speciell doft är lättare för konsumenterna att komma ihåg än de 

produkter som inte besitter någon doft är det ännu inte många butiker som använder sig av en 

speciell signaturdoft. De använder sig däremot av så kallad stämningsdoft (Krishna, Lwin & 

Morrin 2010). Denna doft har möjlighet att påverka konsumenternas uppfattning och 

upplevelse i en butik då den till skillnad från en produktspecifik doft inte är speciell för enbart 

en produkt utan för en viss miljö (Hulten, 2014, s.313). Chebat & Michon (2003) fann i sin 

undersökning att lukt utgör en stor del av kundernas uppfattning av butiksmiljön och kan 

därmed användas för att förbättra denna uppfattning. Utöver det kan lukt även användas till att 

påverka kundernas humör samt deras uppfattning av produktkvaliteten. I Chebat & Michons 

(2003) studie framkom det även att uppfattningen av butiksmiljön till stor del styr kundernas 

uppfattning av produktkvaliteten och att den i sin tur har en stark inverkan på kundernas 

benägenhet att spendera i butiken. 

 

Som nämnt innan blir genomslagskraften större om doften stämmer överens med butikens 

produkter. Men för klädbutiker kan det vara svårt att veta vilken stämningsdoft som är 

lämplig att använda. I ett experiment som gjordes av Parsons (2009) undersöktes vilken doft 

som skulle passa i en underklädesbutik, resultatet han fick fram var att underklädesbutiken 

uppfattades vara behagligare och bidrog till en högre försäljning om den doftade parfym än 

om den inte doftade något alls (Parsons, 2009). Spangenberg, Crowley & Henderson (1996) 

upptäckte i sin studie att kundernas utvärdering av butiker var betydligt positivare om de 

doftade än om de inte gjorde det. Även produkterna, i en doftande butiksmiljö fick positivare 

kritik. Detta uttrycktes bland annat genom att kunderna uppfattade produkterna som 

modernare, av högre kvalitet och till och med mer prisvärda än i en butik där ingen doft var 

applicerad (Spangenberg, et.al 1996).  

 

2.3.6. Smaksinnet i butiksmiljö 

Alla de smaker vi upplever från choklad till vin menar Krishna (2011) är en kombination av 

alla våra fem sinnen. Hur maten eller drycken känns mot tungan eller i handen, hur det låter 

när vi äter maten, hur den luktar samt hur maten ser ut påverkar sinnet smak. Om något anses 

välsmakande behöver det inte betyda att maten i sig är god utan att de fem sinnena 

tillsammans får maten att framstå som välsmakande. När det kommer till smaksinnet talas det 

ofta om den inre och yttre smaken där den inre smaken representerar av den fysiska smaken 

och den yttre av den estetiska smaken. Butiker kan därför använda sig av både den inre och 

yttre smaken för att ge kunderna en smakupplevelse (Hulten, 2014 s.378). Genom att erbjuda 

mat eller dryck i anslutning till konsumenternas vistelse i butik går det att påverka 

konsumentens faktiska beteende (Hulten, 2014 s.395).  

 

Den estetiska smaken anses betraktas som ett subjektivt fenomen, en estetisk smakupplevelse 

kan därför framkalla en känslomässig respons hos en individ. Men trots den personliga 

upplevelsen av smak finns det likformiga principer när det gäller estetiskt välbehag vilket går 

att förklara genom att flera människor kan uppfatta samma föremål som vackra (Hulten, 2014 

s.400). Därför är det viktigt att butiker försöker rikta den estetiska smaken mot sin målgrupp 

då lika människor kan antas reagera liknande på den estetiska smaken. Däremot är den fysiska 

smaken helt individuell och redan i fosterstadiet utvecklas ett barns framtida smakupplevelser. 

Men trots detta så är det vetenskapligt bevisat att smakpreferenser kan påverkas av den 

samhällskultur som individen tillhör (Hulten, 2014 s.389). 
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2.4.  Multisensorisk marknadsföring 

Ofta är det inte bara ett sinne som påverkar våra tankar och tycke om en produkt, våra sinnen 

tenderar att samspela med varandra för att ge en korrekt bild. Inom marknadsföring kallas 

detta fenomen för multisensorisk marknadsföring och uppstår när mer än ett sinne bidrar till 

upplevelsen (Hulten, 2014 s. 411). Till skillnad från klassisk marknadsföring som bygger på 

att kunder är rationella fokuserar sinnesmarknadsföring på kundernas tidigare erfarenhet och 

känslor. Detta bidrar till att kunderna agerar efter deras impulser och känslor istället för att 

reagera på ett rationellt sätt (Rupini & Nandagopal, 2015). Ju mer sinnen som engageras desto 

starkare blir upplevelsen, ett starkare band skapas mellan kund och varumärke vilket i sin tur 

bidrar till att kunderna är villiga att betala ett högre pris för produkten (Lindström, 2005). 

 

Människans fem sinnen är viktiga faktorer för att bygga upp ett varumärke och skapa en 

hållbar marknadsstrategi. En multisensorisk upplevelse genererar vissa tankar och känslor 

som bevarar varumärket i kundernas minne (Kennedy, 2008). Det multisensoriska fotavtryck 

hjälper även till att ge varumärket en minnesvärd personlighet vilket är ett bra verktyg till 

varumärket som gör det möjligt att nå ut till fler kunder på nya sätt (ibid). Enligt Lindström 

(2005) är det viktigt att alltid försöka integrera så många sinnen som möjligt. Detta kan 

demonstreras med ett exempel från Rolls Royce, då kunderna ansåg att de nya bilarna inte 

höll samma standard som det äldre var det inte själva bilen det var fel på utan problemet låg i 

att de nya bilarna som till större del tillverkades av plast inte fick samma doft av trä och läder 

som de äldre bilarna. De nyare Rolls Royce tappade den doft som kunderna lärt sig förknippa 

med bilmärket, när denna sinnesupplevelse saknades äventyrade de kundernas köpvilja.  
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3. Metod  

I det här kapitlet ger vi en närmare presentation av tillvägagångssättet uppsatsen utförs på. 

Vi beskriver de metoder vi har valt att tillämpa samt motiverar varför vi har valt just dem. 

3.1. 1. Deduktiv eller induktiv datainsamling 

När vi i början på det här arbetet tog fram och evaluerade olika förslag på ämnen vi ville 

studera, så fastnade vi relativt fort för sinnesmarknadsföring. Våra kunskaper kring det här 

ämnet och dess användning i praktiken var dock begränsade. Vi valde då att fördjupa oss och 

skaffa mer kunskap kring ämnet innan vi gick vidare i vårt forskningsarbete. Det gjorde vi 

genom att läsa in oss på ämnet och ta del av den forskning som tidigare gjorts. Det här sättet 

att bedriva forskning på menar Jacobsen (2002) är en av två strategier en forskare kan 

använda sig utav för att samla in data. Den strategi som vi valde att använda benämns som 

deduktiv ansats och att genomföra en undersökning på det här tillvägagångssättet menar 

Holme & Solvang (1997) är att gå ”bevisandets väg”. Att gå ”bevisandets väg” och tillämpa 

den deduktiva ansatsen innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren börjar med att skapa vissa 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter samla empiri för att se om dessa 

förväntningar speglar den verkliga bilden av hur världen ser ut. Förväntningarna på 

verkligheten bygger enligt Jacobsen (2002) på tidigare empiriska studier och tidigare teorier 

vilket vi under vår studie har tagit del av i form av framförallt de vetenskapliga artiklar som 

finns inom vårt valda ämnesområde. 
 

Den deduktiva ansatsen har tidigare blivit kritiserad för att dess upplägg frambringar 

information som är starkt begränsad. Detta eftersom de förväntningar forskaren har i starten 

kommer att styra studien, på så sätt att forskaren enbart letar efter information som han eller 

hon finner vara relevant och som stärker dennes förväntningar om verkligheten (Jacobsen, 

2002.). Genom att inkludera flertalet öppna frågor i vår intervjumall har vi försökt begränsa 

risken av att våra förväntningar på verkligheten ska styra studien och speglas i resultatet.  

 

För att eliminera risken av ett subjektivt resultat kan forskaren välja att tillämpa den motsatta 

strategin, vilket är induktion. Till skillnad från i den deduktiva strategin utgår forskaren här 

nästan helt utan förväntningar om verkligheten och undersöker den med öppna sinnen. 

(Jacobsen, 2002). Björkqvist (2012) beskriver det här tillvägagångssättet som att gå från de 

enskilda till det generella. Medan den deduktiva ansatsen syftar till att testa ifall redan 

befintliga teorier överensstämmer med verkligheten så bygger induktion på empiriska 

iakttagelser av omvärlden och på basen av dessa skapas teorier och modeller av hur 

omvärlden fungerar (ibid.). 

Målet med en induktiv ansats är enligt Jacobsen (2002) att ingenting ska begränsa 

informationen som samlas in men kritikerna menar att det är omöjligt för någon att gå ut i 

verkligheten med ett helt öppet sinne. Dessutom visar forskningen att människor inte har 

kapacitet att samla in all relevant information och därför tvingas sålla bort information 

(Jacobsen, 2002). Vi valde bort den induktiva ansatsen i vårt arbete framförallt på grund av att 

vi kände att vi saknade de resurser som krävdes för att genomföra en sådan studie. Till 

exempel så är vi av den uppfattningen att i och med att den induktiva ansatsen betonar 

fördomsfrihet och avråder från alla slags begränsningar så skulle en sådan studie kräva mer 

tid än vi hade tillgång till. Utöver det så hade vi väldigt lite praktisk erfarenhet och kunskap 
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av ämnet vilket i kombination med tidsbristen förde in oss på tillämpning av den deduktiva 

ansatsen. 

 

3.1.2. Extensiv eller intensiv utformning 
En undersökning kan enligt Jacobsen (2002) i huvudsak vara utformad på två olika sätt. 

Undersökningen kan vara extensiv eller intensiv och vilken av dessa som är lämpligast beror 

på vad det är vi vill ha svar på. En ideal undersökning är en som både går på bredden och 

djupet men sådana undersökningar är oftast omöjliga att genomföra då de kräver alldeles för 

mycket resurser. Av den anledningen är forskare tvungna till att avgränsa sig till antigen en 

extensiv eller intensiv undersökning. 

En extensivt utformad undersökning syftar till att undersöka en stor mängd enheter utan att gå 

in på djupet. Som exempel på extensiva undersökningar nämner Jacobsen (2002) 

opinionsmätningar så som vem personer tänker rösta på eller vilka slags produkter folk köper. 

Syftet med en extensiv undersökning är främst att gå på bredden och undersöka omfattningen 

av ett visst fenomen eller få fram resultat som går att generalisera till en större population. 

I vårt arbete har vi ett specifikt fenomen som vi vill undersöka närmare och få fram så många 

nyanser som möjligt. Detta innebär att den utformning som lämpar sig bäst för vårt syfte är 

den intensiva undersökningen. Vår förhoppning är att resultatet av vårt arbete skall vara av 

värde för alla i modebranschen men målet är inte att göra några generaliseringar och därav 

valet av en intensiv utformning. Jacobsen (2002) hävdar att i en intensiv undersökning ingår 

några få enheter som undersöks på djupet. Målet med en intensiv undersökning är att skapa 

sig en helhetsbild av en situation, en händelse eller ett fenomen. Den intensiva 

undersökningens styrka ligger i förmågan att få fram relevant data vilket leder till att den 

interna giltigheten ofta blir hög.  

 

3.1.3. Kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

Efter att ha bestämt hur undersökningen ska läggas upp blir nästa steg att välja en metod för 

hur informationen ska samlas in (Jacobsen, 2002). Valet står mellan kvalitativ alternativt 

kvantitativ ansats. Holme & Solvang (1997) hävdar att sett till ansatsernas syften så finns det 

inte några skillnader då båda är inriktade på att ge bättre förståelse av det samhälle vi lever i. 

Men utöver syftet så finns det inte många likheter mellan de båda ansatserna. Det som främst 

kännetecknar det kvantitativa tillvägagångssättet är att informationen presenteras i form av 

siffror och mängder (Holme & Solvang, 1997). Denna typ av information blir lätt att 

systematisera och med hjälp av vissa datorprogram kan forskarna relativt enkelt analysera en 

stor mängd data (Jacobsen, 2002). Med hänsyn till detta förekommer alltså kvantitativa 

ansatser främst vid extensivt utformade undersökningar. 

 

Med tanke på att vi har valt en intensiv utformning av vårt arbete där syftet är att på djupet 

undersöka ett fenomen snarare än att kunna dra generaliseringar så anser vi därför att en 

kvalitativ insamlingsmetod är att föredra. Detta resonemang får stöd av Holme & Solvang 

(1997) och Jacobsen (2002) som menar att medan tillämpningen av den kvantitativa metoden 

möjliggör generalisering så ligger den kvalitativa metodens styrka i att få fram en helhetsbild, 

vilket ökar förståelsen för sociala processer och sammanhang. Den kvalitativa metoden är 

även flexibel vilket möjliggör för forskaren att ändra arbetets upplägg under själva 

genomförandet. Att ha denna möjlighet till ändringar är oerhört viktigt då det kommer gå att 
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finna nya upptäckter under själva undersökningsfasen (Holme & Solvang, 1997). Eftersom de 

mänskliga sinnena ur ett marknadsföringsperspektiv fortfarande är ett relativt nytt fenomen 

finns chansen att vi under insamlingen av empiri kan komma in på än så länge outforskade 

områden och ta del av fakta som ännu inte blivit dokumenterad. Att då ha möjligheten till att 

kunna korrigera upplägget under själva genomförandet inger oss en vis trygghet (Jacobsen, 

2002). 

 

Kvantitativa studier har tidigare inom sinnesmarknadsföringen visat sig vara ineffektiva när 

det kommer till att finna och dokumentera butiksmiljöns effekter. Detta eftersom inducerade 

känslor bland annat är svåra att uttrycka verbalt samt är tillfälliga och därför svåra att återkalla 

och minnas. Studier inom det här ämnesområdet måste därför genomföras kort tid efter att 

konsumenten besökt butiken och helst under själva besöket (Donovan & Rossiter, 1982). Vi 

har på de grunder att inducerade känslor är svåra att återkalla och uttrycka verbalt, valt bort 

genomförande av en kvantitativ studie bland konsumenterna.  

 

Genom att istället tillämpa en kvalitativ ansats får vi en mer realistisk bild av hur verkligheten 

ser ut. Enligt Jacobsen (2002) beror detta på att vid tillämpning av en kvalitativ metod sätts 

det få begränsningar på de svar uppgiftslämnaren kan ge. Det faktum att forskarna inte 

påtvingar uppgiftslämnaren med fasta frågor och givna svarsalternativ leder till en hög intern 

giltighet (Jacobsen, 2002). 

  

3.2.1. Primärdata 
Med primärdata menas att vi direkt samlar in data från en person eller en grupp av personer 

det vill säga samlar in information för första gången i vårt fall består denna av intervjuer med 

butikschefer. Primär datainsamling är skräddarsydd för en speciell problemformulering 

(Jacobsen, 2002). 

 

3.2.2. Sekundärdata 
Förutom den data som direkt samlas in av forskaren används i artiklar och uppsatser även 

sekundärdata, här är det inte forskaren själv som samlat in informationen direkt från källan 

utan baserar sig istället på upplysningar som är insamlade av andra. Informationen har 

ursprungligen samlats in för en annan problemformulering än den som nu vill belysas 

(Jacobsen, 2002).  

 

Sekundärdata kan vara av kvalitativ ansats där vi tar del av existerande berättelser och 

historier samt försöker tolka dem eller kvantitativ ansats då i form av analyser för bland annat 

existerande statistik, räkenskaper och årsredogörelser. Viktigt för insamling av både kvalitativ 

och kvantitativ sekundärdata är att vara kritisk till källan och dess data (Jacobsen, 2002). För 

att få så trovärdig och korrekt information som möjligt har vi främst använt oss av artiklar 

från databaserna Web of Sience och Scopus, vi har ifrågasatt om datan känns rimlig samt 

kollat upp refererade källor i artikeln. 

 

3.3.  Intervjuer 
Den personliga intervjun har en rad fördelar, genom en personlig kontakt får forskaren goda 

referenser till svaren bland annat genom kroppsspråk (Svenning, 2003). Samt att det är 

möjligt att använda långa och komplexa formulär vilket gör det möjligt att få ut mer 
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information än enbart via en enkät (Svenning, 2003). På grund av de två faktorer ovan har vi 

valt att använda oss av personliga intervjuer till vår empiri istället för enkäter. Det vanligaste 

sättet att genomföra datainsamling inom kvalitativ forskning är med hjälp av någon form av 

intervju. Djupintervjuer och halvstrukturerade intervjuer är de som brukar vara allra 

populärast (Tjora, 2012).  
 

Djupintervjuer är en öppen intervjuform med väldigt få eller inga begränsningar alls på vad 

uppgiftslämnaren kan säga. Det som främst kännetecknar en sådan här form av intervju är att 

undersökaren och den undersökte samtalar som i en vardaglig dialog (Jacobsen, 2002). Även 

om intervjuer i allmänhet präglas av valfrihet och öppenhet är det viktigt för forskaren att 

försäkra sig om att få svar på de frågor som är viktiga att belysa (Holme & Solvang, 

1996/1997). Därför kan det krävas att intervjun, i alla fall delvis är strukturerade. Ett sådant 

intervjuupplägg kallas av Tjora (2012) för halvstrukturerad intervju. I en halvstrukturerad 

intervju används ofta en manual eller handledning som täcker de ämnen forskaren anser vara 

viktiga för undersökningens syfte och som hjälper forskaren att ”hålla sig på banan” (Holme 

& Solvang, 1996/1997). Som ytterligare argument för någon form av strukturering av 

kvalitativ datainsamling nämner Jacobsen (2002) svårigheterna med att analysera 

ostrukturerad data. Det är även viktigt att förstå att valet inte står mellan en helt öppen och en 

helt sluten datainsamling, utan struktureringen kan enligt Jacobsen (2002) delas in i olika 

nivåer. 
 

Utifrån teorin ovan har vi kommit fram till att vi i våra intervjuer med företagen kommer att 

använda oss av den halvstrukturerade intervjuformen. Det vill säga vi kommer att förbereda 

intervjuerna genom att ta fram en ”manual” innehållandes de ämne vi avser att undersöka. 

Utifrån dessa kommer respondenterna att få svara fritt utan några begränsningar från vår sida.  

Enligt Tjora (2012) finns det respondenter som kan tala fritt om ett ämne och så finns det dem 

som kräver att undersökaren driver intervjun genom att ställa följdfrågor. Genom att vi 

använder en halvstrukturerad intervjuform ger det oss möjligheten att använda följdfrågor för 

att föra diskussionen vidare samt för att kunna styra respondenten tillbaka till ämnet om de 

skulle sväva ut i sina svar.  

 

3.3.1. Urval av intervjuobjekt 

Det första avgränsningen vi gjorde för vår studie var valet att undersöka modebranschen 

genom en kvalitativ studietillvägagångsätt. Först var tanken att noggrant välja ut butiker med 

olika prisklasser och målgrupper för att kunna få en större spridning och ett mer trovärdigt 

resultat. Efter att vi hade ringt runt till ett 30-tal butiker var det endast tre som kände att de 

hade tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Dessa butiker var Esprit, Design Only och 

Cubus och det resulterade i att vårt urval blev ett så kallat icke slumpmässigt urval och kan 

därför inte antas gälla för de individer som inte blivit undersökta (Bryman & Bell, 2013). 

Då vi inte fick så stor omfattning av data som vi hade önskat från butikerna, kan vi inte dra 

slutsatsen att resultatet från dessa tre butiker är representativa för hela Sveriges modebransch. 

Det finns skillnader mellan butiker som måste tas i hänsyn vid implementering av en 

sinnesmarknadsföringsstrategi. Skillnaderna kan exempelvis vara målgruppen företaget riktar 

sig mot eller prisklass. Alltså kan vi inte jämföra en lyxbutik som Louie Viutton med Cubus 

då dessa butiker behöver arbeta med stimuli på olika sätt. Däremot anser vi att de flesta 

modebutiker i Sverige skulle med hjälp av denna studie kunna implementera någon form av 

sinnesstimuli i sina butiker som matchar deras image och koncept. 
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3.4.  Deskriptiv - Explorativ 
Under arbetet med att söka efter vetenskapliga artiklar insåg vi att vi hade valt ett område som 

det tidigare har bedrivits mycket forskning kring. Hulten, et.al (2008) skriver att det under 

åren har bedrivits mycket studier kring de mänskliga sinnena men att deras roll inom 

marknadsföringen inte har blivit uppmärksammat fram till det senaste decenniet. Vi kunde 

trots det finna en tillräckligt med artiklar relevanta för vårt arbete. De artiklar vi tog del av 

bidrog till att vårt intresse för det här ämnet stärktes ytterligare. Med de funna artiklarna som 

grund kunde vi sedan formulera frågan som vi ville besvara och som fick utgöra vår 

problemformulering. I och med att vårt syfte är att beskriva hur modebutiker arbetar med att 

öka försäljningen med hjälp av de mänskliga sinnena har vi valt en beskrivande ansats. Det 

vill säga om det finns ett samband mellan att arbeta med sinnesmarknadsföring och ökad 

försäljning. 

  

3.5.  Reliabilitet och Validitet 
I vårt arbete att utveckla en studie kring sinnesmarknadsföring i butik är det viktigt att 

resultatet från vår studie innehåller både reliabilitet och validitet, med andra ord menas det att 

studien är tillförlitlig och pålitlig (Svenning, 2003). För att en studie ska anses ha hög 

reliabilitet ska en person kunna göra om samma studie med samma syfte, metod, population 

och komma fram till samma resultat. Misslyckandet med att göra detta innebär att studien har 

en låg reliabilitet (Björkqvist, 2012). Validitet eller pålitlighet syftar på studiens externa 

egenskaper det vill säga att studien mäter det som den avser att mäta (Björkqvist, 2012). 

Validitet syftar både till att lägga upp ett projekt rätt så att alla delar pekar åt samma håll samt 

att vi ställer rätt frågor till rätt individer (Björkqvist, 2012).  

 

Då vi har valt att använda oss av personliga intervjuer som underlag för empirin har vår studie 

inte lika hög fokus på reliabilitet som validitet, det beror på att vår empiri är baserad på en 

kvalitativ undersökning och inte kvantitativ. Vi ansåg att det var viktigare att få en djupare 

insikt och förståelse i hur ett fåtal klädbutiker valt att arbeta med sinnesmarknadsföring 

(Björkqvist, 2012).  Då vi valt en kvalitativ undersökning fick validitet en större betydelse för 

vår studie, enligt Bryman & Bell (2013) finns det två former av validitet som är intressant för 

vår undersökning. Dessa är intern och extern validitet, där intern validitet rör förhållande 

mellan variablerna x och y det vill säga är det verkligen x som påverkar y eller finns det 

någon annan faktor som kan orsaka ett skensamband (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall står 

faktor x för användning av sinnesmarknadsföring och faktor y är ökad försäljning. Extern 

validitet väcker frågor kring huruvida resultatet från undersökningen kan generaliseras över 

det specifika undersökningsområdet (Bryman & Bell, 2013), i vårt fall om resultatet är 

detsamma för alla klädbutiker i Sverige.  

 

3.6.1. Reflektion kring datainsamling och källkritik  
I vår teoridel har vi i första hand utgått från vetenskapliga artiklar rörande 

sinnesmarknadsföring och människans fem sinnen. Dessa har vi främst hämtat från 

databaserna Scopus samt Web of Science vilket gör att vi anser källorna vara pålitliga. En 

annan källa som vi valt att hämta teoretisk information ifrån är boken 

“Sinnesmarknadsföring” skriven av Bertil Hulten (2014), han är själv forskare inom ämnet 

och har hämtat information från sina tidigare vetenskapliga artiklar därför anser vi även denna 

källa pålitlig. Trots att vi anser källorna som pålitliga kan det ändå finnas vissa begränsningar, 
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eftersom vi själva inte skrivit den tidigare forskning har vi enligt Bryman & Bell (2013) ingen 

direkt kontroll över kvaliteten i tidigare studier även om de kommer från seriösa databaser 

 

Genom att vi i början av informationssökandet fann nyckelord som stämde bra in på vårt 

ämne kunde vi senare vara konsekventa i teorisökandet genom hela vår arbetsgång. Enligt 

(Bell & Waters, 2015) kan det vara svårt att komma framåt om informationen blir för 

överväldigande därför är de bra att hålla sig till givna nyckelord. Då vi under arbetets gång 

märkt att många av de artiklar vi funnit stärker varandra anser vi att det ytterligare tyder på att 

källorna är pålitliga.  
 

3.6.2. Reflektion kring intervjuer 
För vår empiri ville vi i första hand komma i kontakt med högre uppsatta inom 

marknadsföringsteamet för modeföretagen samt butikschefer för klädbutiker. Vi ansåg att det 

skulle ge ett bättre resultat om vi fick svar både från de som tar besluten samt de som ser till 

att butiken arbetar efter besluten. På grund av stressiga tider var det ingen av de högre 

uppsatta som kunde hjälpa oss utan vi fick då tänka om och vände oss enbart till 

butikscheferna. Inte heller i detta fall var det lätta att få tag i folk som hade tid att medverka. 

Dessa två aspekter kan ha orsakat bias eftersom vi inte fick exakt de svaren som vi hade 

hoppats på.  

 

På grund av sjukdom kunde vi båda inte medverka vid intervjuerna utan höll i några var, trots 

att vi hade samma frågor och spelade in intervjuerna så kan det enligt (Bell & Waters, 2015) 

ändå lett till bias. En annan bias som är vanligt förekommande vid personliga intervjuer är 

intervjueffekten, denna syftar på de faktum att både intervjuaren och respondenten är 

människor som kan påverka varandra. Respondenten kan undermedvetet svara det som hon 

tror är det rätta svaret istället för den totala sanningen (ibid). 
 

För att kunna vara så lyhörda som möjligt under intervjuerna och samtidigt få med allt viktigt 

valde vi att spela in intervjuerna På så sätt kunde vi enkelt gå tillbaka och analysera vidare 

över vad som hade sagts. Bell & Waters (2015) påpekar vikten av att ha en inspelad intervju 

som grund då det kan vara klokt att lyssna igenom vad personer säger flera gånger för att 

kunna identifiera olika kategorier. Eftersom det inte går att räkna med att alla respondenter 

vill bli intervjuade så ställde vi frågan innan vi satte igång bandspelaren. Om respondenten 

skulle motsäga att bli inspelade under intervjun är det viktigt att vara förberedd på att  

anteckna svaren (Bell & Waters, 2015). Därför såg vi till att alltid ha med material för att 

kunna föra noggranna anteckningar. Vid en inspelning av intervjuer nämner (ibid) att det kan 

tänkas vara en bra ide att transkribera varje intervju för att öka reliabiliteten i arbetet men att 

det vid mindre undersökningar kan vara onödig tidsåtgång. Därför har vi valt att behålla 

inspelningarna tills arbetet redovisats ifall att om trovärdigheten behöver förstärkas.  
 

 

 

 

 

 



23 
 

4. Empiri  

Här finns den insamlade och sammanfattade datan från våra tre intervjuer med 

butikscheferna från Esprit, Design Only och Cubus. Empirin är uppdelad utefter de enskilda 

butikerna. 

4.1. Esprit 

Företaget Esprit startades i USA 1968, det helade började med ett par som körde omkring i en 

folkabuss och sålde det som idag är Esprit´s baskläder. Paret hade ett stort fokus på att det 

skulle vara hållbara kläder som inte påverkade miljön och tillverkarna på ett negativt sätt. 

Både miljötänk och hållbarhet är något som Esprit fortfarande arbetar aktivt med. Varumärket 

finns över hela världen och för tillfället ligger huvudkontoret i Tyskland, härifrån sker alla 

beslut om marknadsföring och butiksutformning. Maria som är butikschef följer därför 

direktiv gällande en stor del av marknadsföringsbesluten.  

 

I Skandinavien är de flesta butikerna franchiseägda, både Varberg, Falkenberg och Halmstad 

butiken ägs av samma franchisetagare dessa butiker öppnades upp under åren 2007 och 2008. 

Under de åren var Esprit väldigt stort, idag får företaget möta en tuffare marknad men är 

fortfarande lönsamma. Enligt Maria varierar målgruppen för företaget, främst eftersom 

butiker i olika länder erbjuder ett varierat sortiment. För butiken i Varberg är målgruppen 

framförallt kvinnor från 25 och uppåt men även män i den lite äldre åldersgruppen. Som det 

ser ut nu är det främst kvinnor från 45 och äldre som handlar i butiken. 
 

4.1.1. Intervjuobjekt  
Vi har pratat med Maria Alvarsson, hon arbetar som butikschef på Esprit i Varberg, 

Falkenberg och Halmstad. Hennes uppgifter består bland annat i att skylta butiken, ta hand 

om personal- och försäljnings frågor samt att se till så det råder kontinuitet i de tre butikerna. 

  

4.1.2. Marknadsföringsaktiviteter 

De marknadsaktiviteter som butiken idag fokusera på är kundklubben samt en annonsering i 

den lokala tidningen en gång i månaden. Kundklubben har butiken lagt ner mycket fokus på, 

de anordnar bland annat kundklubbskvällar där rabatt ges till kunderna. Klubben används 

också som en marknadskanal för att skicka ut riktade erbjudanden till kunderna. Butiken har 

ett instagramkonto som ibland används för att marknadsför sig själva men annars är de inte så 

aktiva på de sociala medierna. Den främsta anledningen till det är de strikta reglerna från 

huvudkontoret gällande marknadskommunikation på sociala medier. Idag finns det ingen 

direkt uppföljning på om marknadsföringsaktiviteterna ger ett positivt resultat förutom att det 

syns om den totala försäljningen ökar. 

 

4.1.3. Sinnesmarknadsföring  

Maria säger själv att butiken idag inte arbetar så värst mycket med sinnesmarknadsföring, 

butiken använder sig av skyltning och belysning där direktiven om vilka skyltar, var de ska 

hänga och hur belysningen ska riktas kommer från huvudkontoret. Skyltarna ska hänga så att 

de bidrar till inspiration för kunden. När det gäller ljussättningen i butiken försöker de belysa 

de avdelningar som vill visas och som gör att kunden väljer att gå in i butiken och upptäcker 

plaggen. 
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Även om det inte finns någon bestämd musikgenre som ska spelas i butiken finns det ändå lite 

tanke på vad som kommer ur högtalarna. Butiken har valt att oftast använda engelsk musik för 

att kunderna inte lika lätt ska uppfatta texten i musiken, då fel text i en låt kan ge fel intryck 

till butiken. Maria säger att de brukar använda en lugnare bakgrundsmusik på vardagarna och 

en något hetsigare på helgerna för att uppmärksamma kunderna. Det är viktigt att musiken 

hela tiden finns i bakgrunden men att den inte får ta övertaget. Musiken behöver passa in så 

att den bidrar till en mer livlig och trivsam stämning.  

 

Sinnet doft är inget som Esprit butikerna idag använder sig av eller heller har någon tanke på 

att börja använda. Maria hävdar att hon inte tror att en produktspecifik doft skulle kunna bidra 

till ökad försäljning. Inte heller stimuli av smaksinnet är något som butiken utövat i större 

utsträckning, butiken har vid speciella tillfällen som kundklubbskvällar eller högtider bjudit 

på ”snacks” men då de inte givit någon försäljningsfördel har butiken valt att inte utveckla 

arbetet med smaksinnet. Sinnet känsel arbetar butiken med då de inbjuder kunderna att känna 

på plagget och prova de. Enligt Maria märks det skillnad på om kunden känner eller provar 

plagget än om kunden inte gör det. Det är större chans att kunden köper plagget om de har 

känt eller provat de.  

 

Det finns mycket tanke bakom hur butiken är utformad det vill säga varför ett visst ställ eller 

vägg är placerad just där den är. Det handlar om att få kunden att “kryssa fram”, det ska vara 

intressant som fångar kunden därför ska det både finnas tema- och volymbord säger Maria. 

Temabord för att inspirera kunderna och volymbord för att få kunden att köpa fler av samma 

produkt fast i olika färger.  

 

4.2.  Design Only 

Företaget startades för drygt 11 år sedan då det öppnade en butik på Fredsgatan i Göteborg. 

Sedan dess har företaget expanderat och har i nuläget sex butiker där fyra utav dem är belägna 

i Göteborgstrakten och de två övriga ligger i Kungsbacka samt på Väla i Helsingborg. Design 

Only ägs än idag av samma tre delägare som var med och startade företaget i mitten på förra 

årtiondet. 

 

Att sprida glädje är ett av Design Onlys ledord och de försöker med hjälpa av en glädjefylld 

miljö skapa en upplevelse för kunden när denne kommer in till butiken. 

 

Design Only är en ”multibrandstore” som jobbar med de ”mest attraktiva varumärkena på 

marknaden idag” – Sofia Lindström, maj 2016. Några av de varumärken man hittar i deras 

butiker är Ralph Lauren, NN07, Hilfiger Denim och GANT.  

 

Design Only har ett brett utbud av varumärken och riktar sig till både män och kvinnor i alla 

åldrar. Deras målgrupp kan beskrivas som ”modemedveten” och utgörs av allt från 

”tonårsflickor till pensionärer”. 

 

4.2.1. Intervjuobjekt 

Vi har pratat med Sofia Lindström som är butikschef för Design Only butiken på Frölunda 

torg. Sofia har jobbat i butiken i cirka två och ett halvt år varav hon har haft butikschefsrollen 

i två år. Som butikschef har Sofia ansvaret för personalfrågor samt försäljningen i butiken. 
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4.2.2. Marknadsföringsaktiviteter 

De kanaler företaget idag främst använder sig utav för att nå ut till kunden går mycket genom 

sociala medier. Även om de anser sig vara nybörjare på att använda sociala medier som en del 

i sin marknadsföring, så är de väldigt aktiva. De använder sig mycket av medier som 

Facebook, Instagram och Snapchat för att engagera och informera kunder. Materialet som 

läggs upp är främst i form av bilder och varierar allt från information om erbjudanden och 

pågående kampanjer i butikerna till bilder från leverantörer. Ansvaret för sociala medier på 

Design Only är centraliserat och innehas utav företagets marknadsansvariga. 

 

4.2.3. Sinnesmarknadsföring 

Enligt Sofia så har företaget inte kommit långt när det kommer till marknadsföring genom de 

mänskliga sinnena. Det är i alla fall inte något som Design Only lägger mycket resurser på 

eller jobbar aktivt med i nuläget. I och med att Sofia nu har flera års erfarenhet från branschen 

och tidigare även har jobbat för en av Design Onlys konkurrenter, vågar hon påstå att flera 

andra företag i branschen har kommit längre när det kommer till sinnesmarknadsföring. 

Exempelvis så har flera av konkurrenterna en bestämd doft som präglar deras butiker. 

 

Även om Design Only inte har en uttryckt strategi vad gäller sinnesmarknadsföringen så 

arbetar de ändå i praktiken med att skapa en miljö som skall stimulera en del av de mänskliga 

sinnena. 

 

När det kommer till de visuella sinnesintrycken så försöker företaget locka in kunden till 

butiken genom att ”fronta” de mest aktuella klädesplaggen. Detta innebär att nu när 

sommaren är allt närmare så kommer shorts, t-shirts, klänningar och andra sommarplagg att ta 

plats längst fram för att utifrån sett skapa en sommarkänsla och förhoppningsvis locka fler 

kunder till butiken. Genom att locka kunden till att gå in i butiken ökar Design Only 

sannolikheten för impulsköp av produkter så som strumpor och andra 

lågengagemangsprodukter. Väl inne i butiken används skyltar i en hög utsträckning i syfte att 

dra uppmärksamheten till de kampanjer och erbjudanden som är aktuella för tillfället. Även 

belysningen i butiken används till att uppmärksamma olika produkter vid olika tillfällen. 

Generellt är butiken väldigt belyst och bidrar till att skapa en uppväckande och glad miljö 

vilket ligger i linje med företagets ambition om att sprida glädje. Ett annat exempel på hur 

företaget jobbar med att skapa en helhetsupplevelse är att de nu under kampanjen på jeans har 

bytt ut ett av de typiska borden som brukar användas till att ställa ut kläder, mot ett antal 

träpallar. Träpallarna ska bidra till att skapa en ”denim-känsla” i butiken. 

 

När det kommer till hörselsinnet så anser Sofia att musik är en viktig komponent i arbetet med 

att försöka skapa en trivsam miljö. I butiken spelas det alltid musik i högtalarna och det finns 

ett antal riktlinjer att rätta sig efter. Det kanske viktigaste är att musiken spelas på en lagom 

hög ljudnivå. Ljudnivån ska vara så att det tydligt går att höra texten men får inte upplevas 

som påfrestande. Vilken typ av musik som spelas varierar utifrån dag och tid på dygnet. På 

vardagarna och framförallt förmiddagarna spelas lugnare musik medan det under helgerna 

vanligtvis spelas ”lite stökigare musik med mer tempo i”. Detta av den anledningen att 

musiken skall spegla kundens känslomässiga tillstånd just då.  

 

De tre övriga sinnena är väldigt sparsamt använda om något alls i Design Onlys 

marknadsföring. Det finns i nuläget inte någon bestämd doft som ska prägla Design Onlys 

butiker utöver vissa varor som besitter en viss typ av doft, beroende på leverantör. 
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Känselsinnet dras det heller ingen nytta av i Design Onlys marknadsföring utöver det 

självklara att kunden har möjligheten att prova kläderna. Stimuleringen av smaksinnet 

förekommer inte alls. Sofia avslutar med att säga att även om syn och hörsel är de sinnen som 

hittills använts i störst utsträckning i butiksbranschen och så även i Design Onlys fall så finns 

det gott om utvecklingsmöjligheter för dessa två sinnen men även de tre övriga.  

 

4.3.  Cubus 

Cubus historia sträcker sig tillbaka till 1960-talet då Jonas Øglænd lanserade sin idé om ett 

kedjekoncept på konfektionsfabriken i Sandnes, Norge. En rad olika koncept testades innan 

namnet och konceptet Cubus etablerades 1979. Under andra halvan av 80-talet köpte 

grundaren av Varner-gruppen andelar i det börsnoterade företaget, Jonas Øglænd AS. Vid 90-

talets början hade Varner helt tagit över Jonas Øglænd AS och däribland Norges då största 

butikskedja, Cubus. 

 

Varner-gruppen är i sin tur ett familjeföretag som startades 1962 då Frank Varner öppnade sin 

första butik i Oslo och använde sitt eget namn som företagsnamn. Idag styrs koncernen av 

Franks och hans frus tre söner varav en av dem är VD för Cubus. Förutom Cubus ingår även 

butiker som Dressman, Carlings, Volt och Bik Bok i koncernen. 

 

Cubus har idag ungefär 300 butiker fördelade över sex olika länder med cirka 3500 anställda. 

Deras målgrupp är väldigt bred då de erbjuder kläder till både män och kvinnor och dessutom 

i alla åldrar. Ett av Cubus mål är att uppfattas som ”the friendly fashion store” och det ämnar 

dem att uppnå genom att bland annat erbjuda kunderna möjligheten att köpa på nätet returnera 

i butiken, bemöta kunderna i butiken på ett trevligt sätt och skapa en positiv och glad miljö. 

 

4.3.1. Intervjuobjekt 

Vi har fått intervjua Monika Borgman, som är butikschef på Cubus i Halmstad. Som 

butikschef har Monika det övergripande ansvaret för allt som berör butiken. Några exempel 

på hennes ansvarsområden är personalfrågor, försäljningssiffror, hur det ser ut i butiken med 

mera. 

 

4.3.2. Marknadsföringsaktiviteter 

För att nå ut till potentiella kunder använder Cubus sig av lite varierande kanaler. I och med 

att Cubus har en så pass bred målgrupp använder de sig av både moderna som traditionella 

medier för att nå ut till de olika segmenten. Vad gäller marknadsföringen via traditionella 

medier så domineras den av TV- reklamen, men det förekommer även tidningsannonser och 

dylikt. Sociala medier utgör en viktig del i företagets marknadsföring och är framförallt ett 

effektivt verktyg när det gäller att nå ut till den yngre kundkretsen. Vad gäller marknadsföring 

i traditionell media så styrs den centralt och ser likadan ut i hela landet medan 

marknadsföringen genom modern media är desto mer decentraliserad. Det innebär att de flesta 

butiker har egna Instagram och Facebook konton utöver företagets officiella sida, i hopp om 

att komma än närmare kunden. 

 

4.3.3. Sinnesmarknadsföring 

Marknadsföring genom stimulering av de mänskliga sinnena är någonting som har fått allt 

större uppmärksamhet under de senaste åren, menar Monika. Under hennes 25 år i branschen, 
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har modeföretagens medvetenhet och förståelse för innebörden av kundens uppfattning av 

butiksmiljön ökat successivt. Den ökade uppmärksamheten för sinnesmarknadsföring och 

dess fördelar är inget som har gått Cubus obemärkt förbi. Enligt Monika jobbar företaget idag 

på flera olika sätt med stimulering av de mänskliga sinnena. Hittills har fokus främst legat på 

påverkan av syn- och hörselsinnet. 

 

Vad gäller kundernas visuella intryck av butiken jobbar Cubus med en speciell utformning för 

att leda kunden genom hela butiken. Borden och ställen i butiken är placerade för att hindra 

kunden att gå om vissa partier och nästan tvingas till att gå längst in i butiken för att på så sätt 

säkerställa att kunden inte missar några varor. Utöver utformningen av butiken samarbetar 

företaget även med professionella dekoratörer vars uppgift är att skylta butiken på ett sådant 

sätt att specifika varor lyfts fram, aktuella kampanjer uppmärksammas och så vidare. Cubus 

har även gjort ett medvetet val av färg som ska prägla deras butiker. Valet är strategiskt och 

föll på svart färg. Anledningen till att använda svart färg på bland annat galgar och bord är att 

Cubus vill framhäva klädernas färg och på så sätt dra uppmärksamheten till själva 

klädesplaggen. 

 

En annan visuell komponent som är väldigt viktig av flera anledningar enligt Monika, är 

belysningen. Belysningen i butiken är oerhört välplanerad och genomförs av proffs. 

Belysningen skall vara sådan att kläderna är belysta och framhävda på rätt sätt samtidigt som 

den inte får vara riktad på sådant vis att kunden någon gång riskerar att bli bländad och 

uppleva obehag.  

 

Stimulering av hörselsinnet i butiken är också någonting som Cubus aktivt jobbar med. De 

använder sig mycket utav musik för att skapa en behagligare miljö för kunden att vistas i. 

Exempelvis så har företaget en egen ”Cubus radio” där musiken väljs utifrån olika dagar och 

vad som är passande just då. De enskilda butikerna har även egna spellistor och vad som 

kommer ur högtalarna varierar mellan olika tillfällen. Både valet av låtar och ljudnivån i 

butiken är avgörande faktorer för den stämning som råder i butiken. Under lördags- och 

fredagskvällar spelas det lite gladare och snabbare musik med något högre ljudvolym jämfört 

med på vardagar. Monika menar att musiken i högtalarna, särskilt om det är ”gladare” musik 

med lite högre tempo, lockar fler kunder då det inger en känsla av att ”här händer det 

någonting” och det ger avtryck även i försäljningssiffrorna. Det blev inte minst tydligt för 

henne då deras ljudanläggning var ur funktion och det märktes snabbt att kunden kände 

obehag över den tystnaden som uppstod i butiken. Detta obehag resulterade i att kunden var 

ovillig till att stanna kvar i butiken och det genomfördes sedermera färre köp.  

 

Att använda doft som ett marknadsföringsverktyg menar Monika är aningen problematiskt då 

det finns flertalet restriktioner att förhålla sig till, inte minst beroende på allergier. Hon ställer 

sig även tveksam till den effekt specifika produktdofter har på försäljningssiffrorna och 

baserar sin åsikt på ett experiment som genomfördes av Cubus för ett antal år sedan. 

Experimentet gick ut på att undersöka om kunden föredrog strumpor som luktade nytvättat 

över de som inte luktade alls och några väsentliga skillnader uteblev. Medan Monika är 

skeptiskt till den direkta effekten dofter av enstaka produkter skulle ha på försäljningen så ser 

hon desto större möjligheter och potential i att tillämpa miljöspecifika dofter i syfte att 

exempelvis skapa en vår-, sommar- och julkänsla. Att skapa olika känslor utifrån tiden på året 

är någonting som butikerna jobbar mycket med och där skulle doft kunna visa sig vara väldigt 

användbar, hävdar Monika. 
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Vad gäller känselsinnet så är det inte någonting företaget har lagt särskilt mycket fokus på 

utöver det faktum att kunden har möjligheten att faktiskt känna på och prova kläderna innan 

de köper. Monika menar också att i och med att det kan vara mycket damm i en butiksmiljö så 

är det viktigt att hålla butiken fräsch och städad för att uppmuntra kunden till att känna och 

prova kläderna. 

 

Monika avslutar med att säga att smaksinnet inte är någonting som företaget hittills har jobbat 

med, mer än att det vid enstaka tillfällen har bjudits på godis i butiken. Vid dessa tillfällen har 

kostnaderna överträffat intäkterna menar Monika och hon känner inte att det inte har ”gett 

något tillbaka”. I övrigt anser hon att det finns stor utvecklingspotential när det kommer till 

sinnesmarknadsföring och att det är någonting som får allt större uppmärksamhet i branschen. 

Monika menar att trots det faktum att sinnesmarknadsföringen hittills dominerats av 

framförallt två sinnen så är hon övertygad om att ju fler sinnen som berörs i butiken desto 

bättre helhetsupplevelse kommer det att leda till.  
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5. Analys 

I kapitlet har vi analyserat den insamlade empirin utifrån information från teorikapitlet. Här 

har vi valt samma struktur som för teorin och delat in analysen i sinnesmarknadsföring för 

varumärkes image samt sinnesmarknadsföring i butiksmiljö. 

5.1.  Varumärkes image 

För att kunna bli mer attraktiv på den idag hårda marknaden som gäller för mode och 

klädbutiker har flera förstått att det inte räcker med att utöva de traditionella marknadsförings 

aktiviteter som transaktionsorienterad- och relationsorienterad marknadsföring. Nya knep har 

därför tagits till vilket resulterat i användningen av sinnesmarknadsföring. I teorin förklaras 

sinnesmarknadsföringen som, när konsumenternas sinnen engageras i beslutsfattandet vilket 

påverkar deras uppfattning, omdöme och beteende (Krishna & Schwarz 2013). I grunden blir 

upplevelsen större om alla sinnen integreras samtidigt, så kallad multisensorisk 

sinnesmarknadsföring men butiker kan även utnyttja detta fenomen genom att enbart använda 

sig av ett eller några av sinnena (Hulten, 2014 s. 411). Många av butikerna har ännu inte 

kommit så långt i utvecklingen av sinnesmarknadsföring att de använder sig av samtliga 

sinnen, butikerna Esprit, Cubus och Design Only har valt att främst hålla sig till sinnet syn, 

hörsel och känsel i sin marknadsföring. Enligt Hulten (2014 s. 126) kopplas vid användningen 

av sinnesmarknadsföring de tre fenomenen företaget, individen och sinnena ihop vilket bidrar 

till att de ställs högre krav på ökad konsumtionsorientering genom olika serviceprocesser och 

på så sätt är det möjligt för företaget att stärka sitt varumärke och få en starkare position i 

kundernas medvetna. Butikerna arbetar därför främst med sinnesmarknadsföring för att i 

längden kunna stärka sitt varumärkes image. En koppling kan här dras till Design Only som 

medvetet väljer att ha en mycket upplyst butik med glad musik för att skapa en glad och 

uppväckande miljö som ligger i linje med företagets image. 

 

Genom att använda det teorin kallar för sinnesmarknadsföring har butiken Esprit i Varberg 

fått mer liv till butiken vilket också antas göra butiken mer personlig. Detta resonemang stärks 

av Hulten (2011) som menar att vid användning av sinnesmarknadsföring tenderar 

konsumenterna att uppfatta varumärket som mer personligt vilket bidrar i en mer positiv 

laddad uppfattning kring varumärket. Via interaktion mellan shoppingupplevelsen och 

människans fem sinnen går det att påverka varumärkets image. Förstärkning av varumärkets 

image genererar mer trogna kunder vilket ökar chansen att de shoppar mer och vänder sig till 

företaget i framtiden (Hulten, 2014).  

 

5.2.  Sinnesmarknadsföring i butiksmiljö  

Generellt är det idag vanligast att butiker använder färgglada skyltar, bakgrundsmusik, doft, 

inredning och utformning av butiken som sinnesstimuli för att förbättra shoppingupplevelsen 

för kunderna och förändra deras beteende på ett inre plan (Rupini & Nandagopal, 2005). 

Maria från Esprit instämmer att utformning och inredningen i butiken spelar en stor roll för 

shoppingupplevelsen. För Esprit ligger det mycket tanke bakom hur butiken är utformad, 

varje pelare, vägg, lampa och bord finns på sitt ställe för en anledning. Det är viktigt att 

butiken verkar intressant för att få kunderna att “kryssa fram”, därför måste varje del finnas på 

sitt ställe och lampor måste belysa rätt bord och plagg. Dessa tankar stämmer väl överens med 

teorin att en bra butikslayout hjälper kunderna att sålla informationen de möter och har på så 

sätt lättare att hitta de enskilda produkterna i butiken (Spies, Hesse & Loesch, 1997). Cubus 

butikerna är utformade på samma sätt i syfte att tvinga konsumenterna genom butiken för att 
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säkerställa att de inte missar någon vara. De har därför valt att utforma butiken efter vad 

Barnes & Lea-Greenwood (2010) anser är att vägleda kunderna i butiken med kraften att 

kunna påverka deras fria rörlighet. Även för Design Only är det viktigt att inredningen i 

butiken ger en korrekt shoppingupplevelse. Detta märks genom att de nu under kampanjen på 

jeans har bytt ut sina typiska front bord för kläderna till träpallar. Träpallarna används för att 

bidra till att skapa en “denim-känsla” vilket på ett inre plan ska locka kunderna till att köpa 

jeansen. 
 
Lund (2015) beskriver att människans sinnen kan användas både internt och extern, internt 

genom fantasi och tankar medan externt genom att analysera och tolka omvärlden. Både 

Esprit och Design Only har i sin marknadsföring valt att främst använda sig av de externa 

upplevelserna genom skyltar, ljus och musik som konsumenterna tolkar. Hur konsumenterna 

väljer att tolka dessa externa upplevelser beror på om de är sensorisk eller inlärd stimuli. Vid 

sensorisk stimuli reagerar individer omedvetet och instinktivt medan de vid inlärd stimuli 

redan vet hur de ska reagera (Hulten, 2014 s.421). När butikerna använder sig av nya skyltar, 

ny bakgrundsmusik eller möblerar om i butiken upplever kunderna sensorisk stimuli. Ju mer 

sensorisk information ju starkare blir upplevelsen, en bra sensorisk stimuli bidrar därför till en 

förbättrad shoppingupplevelse (ibid).  

 

För klädbutiker antas det vara extra viktigt att arbeta med sinnesmarknadsföring inne i butiken 

eftersom de flesta beslut om köp fattas när kunden fysiskt är i butiken (Clement 2007). Denna 

teori tillsammans med El-Bachirs (2014) teori som menar att stimulering av de fem sinnena 

får kunderna att spendera både mer tid och pengar i butiken kan vara förklaringen på varför 

försäljningen drastiskt minskade i Cubus butiken den dagen deras ljudanläggning var ur 

funktion. Gällande Cubus ljudanläggning har det senare uppkommit tankar kring att det skulle 

kunna vara något annat fenomen än den trasiga ljudanläggningen som orsakat den minskade 

försäljningen. Det skulle kunna vara möjligt att väder eller tidpunkt i månaden spelar in, men 

med tanke på att Monikas upptäckt i butiken är något som ligger i linje med teorin samt det 

faktum att Monica har 25 år i branschen så anser vi det vara säkert att lita på hennes omdöme. 

 

5.2.1. Synsinnet i butik 

Synen antas vara de sinne som är mest efterforskat och därför mest använt som ett 

marknadsföringsverktyg i butiker. Detta beror främst på att synen är den mest betydelsefulla 

faktorn på hur individer uppfattar en produkt (Krishna, 2011). För butikerna Esprit, Design 

Only och Cubus är detta inget undantag då de i nuläget främsta använder sig av det visuella 

för att locka till sig kunder. I Esprit märks detta främst genom att de använder sig av 

välarbetad skyltning och ljussättning för att locka kunderna in i butiken, Maria som är 

butikschef för Esprit påpekar att det är av väsentlighet att belysa de olika avdelningarna för att 

ge omgivningen ett bättre utseende och för att få kunderna att gå igenom hela butiken. Det 

finns även en stor tanke bakom vilka kläder som är placerade var i butiken. Vissa kläder 

hänger lite högre upp medan andra ligger frontade på ett bord. Genom att placera de populära 

produkterna i mitten av en hylla och de dyrare högre upp kan detta påverka kundernas 

köpbeteende då denna placering anses vara ett känt fenomen, kunderna väljer medvetet 

produkterna i mitten eller antar att de produkter placerade högre upp är mer exklusiva 

(Krishna, 2011). Design Only arbetar främst med att fronta de klädesplagg som är mest 

aktuella, nu till sommaren är det därför fokus på shorts och klänningar. Cubus har valt att ta 

ytterligare ett steg i utveckling av det visuella sinnet genom att ha genomgående svarta galgar 

och bord i butiken. Valet av svart färg är strategiskt då de vill framhäva klädernas färg och på 

så sätt dra uppmärksamheten till själva klädesplaggen. 
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En produkts form och design kan framkalla estetiska reaktioner som gillar eller ogillar 

(Hulten, 2011). Vidare kan design anta antingen en estetisk eller funktionell form. Estetisk 

form syftar på dekor, färg och ljus medan funktionell har mer fokus på komfort, layout och 

skyltning. En produkts design och form väcker kundernas uppmärksamhet. Detta är även 

något som går att applicera på klädesplagg genom att via designen försöka sticka ut från 

mängden och använda intressanta och attraktiva färger (Hulten, 2014 s. 216). Ljuset i en butik 

kan enligt Krishna (2011) förmedla information om miljön och innehållet, ett dunkelt ljus kan 

öka intresset för produkterna och sätta igång konsumenternas fantasi. I detta avseende går 

tankarna kring teorin och praktik isär då butikerna Esprit, Design Only och Cubus inte alls 

föredrar en dunkel belysning utan säger snarare att det är viktigt med en ljus butiksmiljö. Det 

är av stor vikt att kläderna är belysta och framhävs på rätt sätt samtidigt som den inte får vara 

till obehag för konsumenterna menar Monica butikschef på Cubus. Anledningen till Design 

Onlys val att ha väl belysta butiker grundar sig i deras ambition om att skapa en glad och 

uppväckande butiksmiljö och då är en stark belysning passande.  

 

5.2.2. Hörselsinnet i butik 

Ljud och musik är vanligt att butiker använder sig av, främst för att detta sinne inte går att 

stänga av i samma utsträckning som de andra (Fickes 1999, ref. Wiedmann, et.al 2013). Alla 

ljud som upplevs i en butik vare sig de är levande eller ej bidrar till att påverka kundens 

produktuppfattning (Krishna, 2011). Esprit, Design Only och Cubus är inte några undantag, 

förutom ljus och synsinnet är hörselsinnet ett av de som arbetas mest med för att uppnå en 

trivsammare stämning för att påverka kunderna åt det positiva hållet. Enligt Esprit, Design 

Only har de i första hand inte så stor betydelse vilken genrer av musik som kom ur högtalarna, 

de viktigaste är ljudvolymen och tempot. Cubus är däremot noga med vilka låtar som får 

presenteras i butiken och väljer olika låtar beroende på vilken dag i veckan det är. De anser att 

både val av låt och ljudnivå är viktiga faktorer för stämningen i butiken. Både Esprit, Design 

Only och Cubus menar att det alltid är viktigt att det finns någon form av musik i butiken men 

att den inte får ta övertaget utan spelas på en lagom ljudnivå. Enligt teorin tenderar en hög 

bakgrundsmusik att öka shoppingtakten medan en lugn och stämningsfull musik kan öka 

konsumtionen genom att ha en positiv inverkan på produktuppfattning, servicekvalitet och 

humör (Krishna, 2011). Även Hulten (2014 s. 271) påpekar att kunder brukar tillbringa 

mindre tid i en butik med hög volym än i en butik med låg volym.  

 

Det är viktigt att musiken passar in till miljön, därför har alla tre butikerna Esprit, Design 

Only och Cubus valt att anpassa musiken i butiken utifrån vilken dag samt vilken tid på 

dygnet. På vardagar och framförallt förmiddagar spelas en lugnare musik medan det under 

helg och kvällar vanligtvis spelas lite stökigare musik med mer tempo i. Soh, et.al (2015) 

menar att lugn bakgrundsmusik förlänger vistelsen i butiken vilket leder till fler köp medan en 

snabb låt gör kunderna mer upphetsade. Genom att variera musiken går det lättare att spegla 

kundens känslomässiga tillstånd. Bakgrundsmusik kan även användas för att förvirra 

kundernas tidsuppfattning gällande tiden som spenderats i butiken. När kunderna gillar 

musiken uppfattar de tiden som spenderats i butiken som kortare än den faktiska tiden (Yalch 

& Spangenberg, 2000). Tvärtom blir det om kunderna inte gillar bakgrundsmusiken eller om 

den uteblir då tror kunden att den varit i butiken mycket längre än vad han eller hon faktiskt 

har (Krishna, 2011). Vilket återigen går att koppla till exemplet med Cubus trasiga 

ljudanläggning.  
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För att kunna utnyttja hörselsinnet ytterligare i butiker är det viktigt att anpassa den valda 

musiken till sin målgrupp och omkringliggande miljö. Fel musikval kan få negativa 

konsekvenser på kunderna (Hulten, 2014 s. 274). Denna teori har Esprit försökt anpassa sig 

till genom att oftast spela musik med engelsk text eftersom kunderna då inte lika lätt kan 

uppfatta budskapet och texten i musiken, då fel låt-text kan ge fel intryck av butiken. Därför 

används musik som ska kunna spelas för en bred målgrupp. 

  

5.2.3. Känselsinnet i butik 

Beröring av en produkt menar Hulten (2014 s.314) ger en bättre och mer rättvis bild av 

produktens form, fasthet, struktur och material. Genom att låta kunderna röra vid produkterna 

ökar förtroendet för varumärket och kunden blir mer lojal. Det är även viktigt att kunderna 

förstår att det är okej att röra vid och prova plaggen. Esprit, Design Only och Cubus utnyttjar 

detta väl genom att låta produkter ligga framme för beröring samt att de har tillgång till 

provrum. I en butik kan det uppstå tre olika former av beröring. Den första är beröringen 

mellan konsument och produkt, vilket är den form som de tre butikerna främst använder. Den 

andra formen är beröring mellan människor exempelvis mellan kund och butikspersonal 

denna beröring kan få kunderna att känna sig mer trygga (Hulten, 2014 s. 314). Den sista 

beröringen uppstår mellan olika produkter, enligt Krishna (2011) finns det en anledning till att 

inte placera mindre rena produkter bredvid de mer rena produkterna. Denna form utnyttjas av 

butikerna då de inte hänger kläderna hur som helst utan lägger ner mycket tanke på vilka 

kläder som hör ihop med varandra samt att kläderna inte hänger eller ligger för tätt eftersom 

det ger ett rörigt intryck.  

 

5.2.4. Luktsinnet i butik 

Tyvärr använder butikerna Esprit, Design Only och Cubus i nuläget inte dofter som ett 

marknadsföringsredskap. Dock ser de potentialen i att kunna anamma en specifik 

varumärkesdoft som ska presenteras som ett komplement i butiken. Cubus tror inte på att 

använda produktspecifika dofter då de vid ett tidigare experiment att doftsätta strumporna 

med nytvättad doft inte fick något genomslag. Monika tror däremot på att tillämpa 

miljöspecifika dofter i hela butiken med betoning på de olika årstiderna. Enligt Hulten (2014 

s. 294) kan en butik genom att använda sig av dofter i marknadsföringen på kort sikt skapa 

uppmärksamhet runt en produkt och på lång sikt definiera och positionera varumärket för att 

stärka varumärkets image.  

 

Då information som förknippas till lukt går att komma ihåg under en längre period och 

därmed ett bra komplement för ett varumärke att bibehålla sin plats hos konsumenterna 

(Krishna, 2011). Det finns därför mycket positivt att hämta genom att använda doft i sin 

marknadsföring, exempelvis menar Chebat & Michon (2003) att lukt utgör en stor del av 

kundernas uppfattning av butiksmiljön och kan därmed användas för att förbättra denna 

uppfattning. Därmed kan dofter också användas till att påverka kundernas humör och 

uppfattning om produktkvalitet. Viktigt att påpeka är dock att doften i butiken behöver 

stämma överens med miljön och produkterna (Hulten 2014 s. 315). För klädbutiker kan en 

passande doft vara svår att hitta. Det beror mestadels på att de flesta butiker har breda 

målgrupper och det kan av den anledningen vara svårt att utveckla en doft som tilltalar och 

representerar alla de olika segmenten. 
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5.2.5. Smaksinnet i butik 

Stimulering av smaksinnet förekom inte alls hos butiken Design Only och bara väldigt lite för 

Esprit och Cubus. Butikerna har valt att ibland bjuda på något ät- eller drickbart vid 

klubbkvällar och speciella högtider men utan genomslagskraft. Monika från Cubus menar på 

att vid flera av tillfällen har kostnaderna av bjudningar för dryck och snacks överträffat 

inkomsterna. Eftersom smakupplevelsen i dessa fall inte haft någon direkt koppling till 

varumärkets image har de inte haft den positiva påföljden som teorin syftar på. Enligt Hulten 

(2014 s.395) ska denna upplevelse kunna påverka konsumenternas faktiska beteende. 

Smaksinnet delas ofta in i den inre och yttre smaken där den inre står för den faktiska smaken 

och den yttre smaken syftar på den estetiska smaken (Krishna 2011). Det är därför mer vanligt 

att klädbutiker använder sig av den yttre smaken för att presentera butiken och produkterna 

som smakfulla (Hulten, 2014 s.378). För att få ut så mycket som möjligt av att använda den 

estetiska smaken är det viktigt att butiker försöker rikta den mot sin målgrupp eftersom lika 

människor antas reagera liknande på estetisk smak. Den fysiska smaken anses dock vara helt 

individuell men trots det är det vetenskapligt bevisat att smakpreferenser kan påverkas av den 

samhällskultur som individen tillhör (Hulten, 2014 s.389).  
 

5.3.  Multisensorisk marknadsföring 

Våra fem sinnen tenderar att samspela med varandra för att uppnå en korrekt uppfattning om 

produkt och varumärke, detta kallas för multisensorisk marknadsföring (Hulten, 2014 s. 411). 

En multisensorisk sinnesupplevelse betraktas vara starkare än om enbart ett sinne stimuleras 

eftersom den multisensoriska upplevelsen kommer stärka banden mellan kund och varumärke 

ytterligare (Lindström, 2005). Detta fenomen var något som Maria från Esprit ansåg märktes 

av i butikerna då hon nämner att de dagar de inte finns någon musik i butiken påverkar 

kunderna på ett negativt vis. Under dessa dagar stannade kunderna inte lika länge i butiken 

och försäljningssiffrorna gick ner. Det kan tros bero på att vid förlusten att stimulera 

hörselsinnet försämras sinnesupplevelsen samt att den shoppingupplevelse som kunderna är 

vana vid förändras. Monika vittnar om att samma effekt upplevdes även på Cubus då deras 

radio av tekniska skäl inte var igång och det uppstod en tystnad i butiken.  

 

Den minskade försäljningen vid utebliven musik i butiken kan jämföras med Lindströms 

(2005) exempel gällande Rolls Royce bilar. Kunderna ansåg att de nya bilarna inte höll 

samma standard som de gamla och av den anledningen avstod från att köpa. Men problemet 

låg inte i att standarden var försämrad utan att de nya bilarna var tillverkade av plast istället 

för trä vilket gjorde att bilarna tappade den doft som var förknippad med varumärket. 

Kunderna reagerade då undermedvetet på den förlorade doften på samma sätt som kunderna i 

Esprits och Cubus butiker reagerar på den förlorade bakgrundsmusiken. 

 

Monika på Cubus är övertygad om att desto fler sinnen butikerna lyckas beröra hos 

konsumenten desto bättre helhetsupplevelse kommer de att lyckas skapa och ytterligare stärka 

bandet till konsumenterna, vilket även kommer att speglas i resultatkolumnen. Stöd för 

hennes påstående finner vi i Donovan et. al. (1994) studie där de fann att en behaglig 

helhetsupplevelse var starkt kopplad till kundens vilja att spendera tid och pengar i butiken.   
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6. Slutsats 

I vår sista del presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie samt förslag till 

framtida studier. 

 

Genom den teori vi samlat in och den empiri vi givits har vi nu kunskapen att svara på vår 

problemformulering: “Hur kan en modebutik påverka kundens köpbeteende för att öka 

försäljningen med hjälp av sinnesmarknadsföring?”. Vi har vid insamlingen av empiri 

funnit ett antal tecken som visar på att stimulering av de mänskliga sinnena i butiken har en 

inverkan på företagens försäljningssiffror. Det kanske tydligaste tecknet fann vi hos Cubus 

där Monika berättade att under perioden deras ljudanläggning i butiken var ur funktion så 

sjönk deras intäkter under normala värden. Vi märkte även tydligt att samtliga tre företag 

arbetar intensivt med skyltar och inredningen i butiken. Dessa aspekter antas stimulera 

synsinnet hos kunderna vilket på ett inre plan lockar dem till att äntra och stanna längre i 

butiken samt shoppa mer.  

 

Vi har i vår studie även funnit att det finns enorma skillnader i den grad som de olika sinnena 

berörs i modebutikerna idag. Stimuleringen av syn- och även hörselsinnet är idag vanligast 

hos butikerna. För de tre butiker vi intervjuade Esprit, Design Only och Cubus så arbetar 

samtliga med stimulering av sinnena syn och hörsel. Som nämnt ovan har butikerna färgade 

skyltar och färgad inredning för att för ögat skapa en mer tilltalande miljö. De tre butikerna 

använder sig även av bakgrundsmusik för att skapa en mer stämningsfull känsla. Däremot 

märktes tyvärr att de andra tre sinnena känsla, doft och smak inte utnyttjas i samma 

utsträckning. För stimulering av sinnet känsla kan det dras kopplingar till att kunderna har 

möjligheten att känna på eller prova plagget men några andra sätt att arbeta med känselsinnet 

finns inte. Produktspecifik doft eller smak var inte något som butikerna har lagt vidare vikt 

vid främst då de ansåg att det inte finns varken tid eller kunskap för att kunna implicera detta i 

butiken. Det uppkom även tvivel angående om stimulering av dessa två sinnen skulle ha 

någon vidare positiv effekt på butikens försäljning. Däremot ser Cubus potential i att använda 

stämningsdofter i samband med årstiderna för att framkalla julstämning, vår och 

sommarkänslor som hjälper mot en mer trivsam butiksmiljö och bidrar till högre 

försäljningsvolymer.  

 

6.1.  Implikationer 

Utifrån våra teoretiska kunskaper har vi insett att det finns potential för butikerna att arbeta 

mer med sinnemarknadsföring än vad de i nuläget gör. Framförallt så skulle luktsinnet kunna 

användas mycket mer, främst genom applicering av doft i butiksmiljön. Cubus har tidigare 

även testat idén med produktspecifik doft, där utfallet inte blev vad de hade hoppats. De 

upptäckte att försäljningen av strumpor var oberoende av dess doft. Det gjordes däremot 

ingen utvärdering ifall doften från strumporna inverkade på försäljningen av omkringliggande 

varor, vilket vi anser vara en miss från Cubus sida då doft är svårt att isolera och kan av 

kunder ha uppfattats komma från närliggande produkter. Stimulering av luktsinnet är något vi 

tror Cubus borde arbeta vidare med och fokusera på att utveckla en doft som är generell för 

hela miljön snarare än för vissa produkter.  

 

Vi har under vår studie upptäckt att forskningen kring smaksinnet i butik hittills varit 

begränsad och dess praktiska användning i de butiker vi har intervjuat i det närmsta obefintlig. 

Om det är den bristande forskningen som är anledningen till den uteblivna praktiska 

användningen eller om det är svårigheten med att stimulera smaksinnet i butiksmiljön som har 
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begränsat forskningsmöjligheterna, vet vi inte. Smaksinnets funktioner och dess betydelse för 

vår insamling av intryck är däremot ett väldokumenterat område och något som vi anser att 

butiker skulle kunna ta del och dra nytta av. Även om sinnet smak kan vara något besvärligare 

att tillämpa i modebutiker så kan det tänkas finnas möjligheter i att utveckla en specifik 

varumärkessmak, exempelvis ett varumärkes egna godis som alltid ska finnas att plocka av i 

butiken. Det viktiga här tycker vi är att smaken ska spegla eller fullborda stimuleringen av de 

övriga sinnena och på så sätt ytterligare stärka företagets image. I Design Onlys fall skulle 

detta innebära att de får använda sig av godis eller liknande, som har en uppiggande, lite 

retande smak eftersom de har som mål att sprida glädje.     

 

I dagsläget är de tre butikerna duktiga på att arbeta med ljus och ljud men även dessa skulle 

kunna utvecklas. Vi anser Design Only ha den största utvecklingspotentialen vad gäller den 

visuella aspekten. Även om de delvis redan jobbar med varornas placering och belysning i 

butiken så finns det möjligheter till förbättringar. Design Onlys affärsidé är att erbjuda de 

mest attraktiva varumärken på marknaden idag, vilket är synonymt med välkända varumärken 

och högkvalitativa produkter. Genom att ha färre exemplar av enskilda varor framställda i 

butiken, tror vi skulle stärka känslan av hög kvalitet. Genom att ha färre varor som ligger 

framme visar företaget att de varor som syns i butiken är omsorgsfullt placerade och väl 

omhändertagna vilket inger en känsla av något värdefullt. Utöver känslan av kvalitativa 

produkter så skulle den reducerade mängden varor i butiken uppmuntra kunder till att ta 

kontakt med Design Onlys kunniga och glädjespridande personal, vilket företaget så gärna 

vill. Vi anser även att Esprit rent visuellt, skulle genom färgval till sina butiker kunna stärka 

sin image som ett miljömedvetet företag. Allt fler företag strävar idag efter att uppfattas som 

hållbarhets- och miljömedvetna och det är inte sällan som en sådan uppfattning hos kunderna 

leder till konkurrensfördelar. Vi anser att genom att tillämpa den gröna färgen, som är den 

färg som har starkast koppling till miljötänk, så skulle Esprit kunna stärka sin position som 

miljömedvetet företag. Implementeringen av den gröna färgen i butikerna bör däremot vara 

noggrant genomtänkt och någorlunda diskret, i och med att företaget och varumärket Esprit 

främst förknippas med den röda färgen.       

 

Vidare så har alla de tre företagen en bred målgrupp, med besökare i alla åldrar. Därför skulle 

företagen genom att kartlägga vilken typ av människor som besöker butiken vid de olika 

tidpunkterna kunna utnyttja stimuli av syn och hörsel ytterligare. Genom att studera vad som 

tilltalar de olika grupperna samt kartlägga deras besök skulle butiken kunna ändra musik och 

belysning utifrån besöksgrupp och tid på dygnet. Butiken kan antas spela aningen snabbare 

musik när yngre besökare befinner sig i butiken samt något mer klassisk när de förväntar sig 

ha en äldre målgrupp i butiken. Även belysningen skulle kunna anpassas på samma sätt 

utifrån vilken grupp som är närvarande i butiken. Till sist anser vi att företagen borde bli 

bättre på att implementera stimuli av så många sinnen som möjligt samtidigt. Det har från 

teoretiskt perspektiv många gånger påpekats att ett multisensoriskt avtryck är mer fördelaktigt 

än att enbart använda sig av stimuli för något eller några av sinnena. Detta eftersom det 

budskap företaget vill förmedla blir starkare om fler sinnen är involverade. Vi har tidigare gett 

exempel om Design Only vars mål är att sprida glädje, då är det viktigt att belysningen i 

butiken inte är för svag, att musiken som spelas inte är ”deppig”, att försöka använda doft och 

kanske även smak som har en uppiggande effekt på besökarna för att på så sätt skapa en 

helhetsupplevelse som bygger på glädje.  
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6.2.  Framtida studier 

De butiker vi har varit i kontakt med, under vår insamling av empirin, är butiker som riktar sig 

till breda målgrupper vilket i vissa fall har utgjort ett hinder för dem att optimera 

användningen av sinnesmarknadsföring. Detta eftersom det är en enorm utmaning att skapa en 

miljö som skall behaga en så pass heterogen målgrupp. Men då konkurrensen för modebutiker 

ständigt ökar tror vi på att butikerna kommer behöva specialisera sig och rikta sig till smalare 

målgrupper. Därför är vi av den åsikten att sinnesmarknadsföring kan komma att användas 

ännu effektivare då butikerna kan inrikta sig på att utforma butiksmiljön utefter den specifika 

målgruppens preferenser. Därmed kan det tänkas att en butik som har ungdomar som 

målgrupper väljer den sinnesstimuli som tilltalar denna grupp. 

 

Problematiken av att använda sinnesmarknadsföring i den utsträckning butikerna kanske 

skulle önska samt vårt tro om att konkurrensen kommer att tvinga butiker till att rikta sig till 

smalare kundkretsar, väcker några intressanta funderingar kring framtida studier. Vi skulle 

föreslå att forskare i framtiden fokuserar sina studier på att finna hur butiker med hjälp av 

sinnesmarknadsföring kan skapa miljöer utefter specifika målgruppers preferenser, 

exempelvis en viss åldersgrupp. Vid jämförelse mellan olika åldersgrupper skulle vi föreslå 

att framtida forskare tar utgångspunkt i Mehrabian & Russells (1974) modell där de talar om 

skillnaderna att ta in och bearbeta information mellan ”screeners” och ”non-screeners”. Med 

tanke på att de som tillhör de yngre generationerna är uppväxta i en miljö som kännetecknas 

av informationsöverflöde, vilket säkerligen påverkar deras informationsintag. Det skulle av 

den anledningen vara intressant att undersöka ifall yngre generationer kan karaktäriseras som 

”screeners” och vice versa, samt vilken inverkan de skulle ha på modebutikerna och hur de 

presenterar informationen till sina respektive målgrupper.   
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Bilaga 1: 
 

Frågor till intervjun:  

 

Allmänt om företaget 
 

Kan ni berätta lite om företagets bakgrund/historia? 

 

Vilken är er roll i företaget? Vilka är era ansvarsområden? 

 

Vilken är företagets målgrupp? 

 

Vilka marknadsföringsaktiviteter används för att nå/locka målgruppen? 

 

Görs det uppföljningar och utvärderingar av enskilda marknadsföringsaktiviteter?   

 

Vad har företaget för vision? 

 

Sinnesmarknadsföring  
 

Berätta vad sinnesmarknadsföring innebär för er. 

 

Är sinnesmarknadsföring något som ert företag medvetet/aktivt jobbar med? 

 

På vilket sätt använder ni er av sinnesmarkandsföring? 

 

Vilka möjligheter ser ni med sinnesmarknadsföring? 

 

Vilken/vilka effekter har arbetet med sinnesmarknadsföring haft? 

 

Har det lett till en ökad försäljning? (På vilket sätt? Ex. fler kunder, fler köp per kund) 

 

SYN:  Hur arbetar företaget visuellt med att stimulera kundernas synsinne? 

              Ex. Används specifika färger, design, butiksutformning, belysning… 

 

Vilken effekt förväntar ni er att arbetet med att stimulera synsinnet ska ha? Har de hittills gett 

resultat? 

 

HÖRSEL:  Hur arbetar företaget med ljud för att stimulera hörselsinnet hos kunderna?   

              Ex. Specifika ljud som används, Bakgrundsmusik, Ljudvolym        

 

Vilken effekt förväntar ni er att arbetet med att stimulera hörselsinnet ska ha? Har de hittills 

gett resultat? 

 

 

LUKT:  På vilket sätt arbetar ni med att stimulera luktsinnet hos kunderna? 

Ex. Signaturdoft, doft som väcker specifika känslor hos kunden (ex. avslappnad, 

pigg?)   
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Vilken effekt förväntar ni er att arbetet med att stimulera luktsinnet ska ha? Har de hittills gett 

resultat? 

 

KÄNSEL:  På vilket sätt arbetar ni med att stimulera känselsinnet hos kunderna? 

Används känselsinnet på något mer sätt än möjligheten för kunden att fysiskt   

känna på produkten? Ex. Golvunderlaget, dörrar till provrummen… 

 

SMAK:  Jobbar ni med att stimulera smaksinnet i butik? Hur kan modebutiker använda 

smaksinnet som en del i sin marknadsföring?  

Ex. bjuda på godis i kassan, (möjlighet till att utveckla ”signaturgodis” precis 

som det idag finns signaturdoft?)   

 

Antalet kunder? Per dag, vecka, månad..? Vill man öka, hur kan man öka? Hur kan 

sinnesmarknadsföring hjälpa?  

Hur många artiklar köper kunden? Hur kan sinnesmarknadsföring hjälpa att öka? Impulsköp?  

Hur länge är kunden i butiken vanligtvis? Skulle ni vilja öka? Hur? Hur hjälper eller kan 

sinnesmarknadsföring hjälpa till med att nå målet?  

Några andra fördelar med att använda sinnesmarknadsföring i butik? Både kort- och 

långsiktiga. (ex. ökad försäljning på kort sikt genom att skapa trivsam miljö – differentiera 

företaget och stärka dess image på lång sikt genom att med hjälp av sinnesintryck skapa en 

speciell helhetsupplevelse i butik). 

Ser ni några anledningar till att inte använda sinnesmarknadsföring? Kostnad, Allergi (ex. 

doft), andra…?   
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