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Sammanfattning 

Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom 

att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget 

kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm 

inom marknadsföringsområdet. Stimulering av sinnena kan bidra till skapandet av helt nya 

sinnesupplevelser för kunden i den fysiska butiksmiljön. En butiksatmosfärs utformning som 

har sin utgångspunkt i människans fem sinnen kan påverka kundens beteende och skapa 

konkurrensfördelar. En stor mängd av den forskning och de studier som genomförts inom ämnet 

sinnesmarknadsföring undersöker hur kunden blir påverkad av olika sinnesstimuli och hur 

sinnesstimuli kan användas. En kunskapslucka gällande hur sinnesmarknadsföring faktiskt 

används i fysiska butiksmiljöer inom detaljhandelsbranschen identifierades.  

Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för hur mikroföretag använder 

sinnesmarknadsföring i den fysiska butiksmiljön. Vid insamlingen av empiriska data användes 

en kvalitativ metod och fem intervjuer genomfördes med butiksägare eller anställda som 

ansvarar för utformningen av en butiksmiljö inom detaljhandelsbranschen. Resultaten visar att 

flexibilitet är ett nyckelord när det kommer till mikroföretagens utformning av 

sinnesupplevelser i butiksmiljön. Det har även framgått att vid utformandet av butiksmiljön 

prioriteras i huvudsak strategier gällande tre av de fyra sinnena som undersökts i denna studie; 

syn, ljud och känsel. Den styrande faktorn som påverkar arbetet med sinnesupplevelserna i 

butiksmiljön är visionen för hur butiksatmosfären ska vara och upplevas av företagets kunder. 

Slutsatsen är att mikroföretag trots sin ringa storlek kan skapa och anpassa sinnesupplevelser 

utifrån de egna förutsättningarna och sin vision för butiksatmosfären för att differentiera sig. 

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Butiksatmosfär, Sinnesstimuli, Sinnesupplevelse, 

Multisensorisk varumärkesupplevelse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

The knowledge that the five human senses; sight, hearing, touch, smell, and taste, are affected 

in different ways by stimulation has been taken into account in the making of the marketing 

tool called sensory marketing. Within the marketing area, sensory marketing is described as an 

emerging paradigm. Stimulating the senses can lead to the creation of entirely new sensory 

experiences for the customer in a physical store environment. A store atmosphere based on the 

five human senses can affect the customer’s behavior and create competitive advantages. A 

large amount of the former research and studies made on sensory marketing focuses on how the 

customer may be affected by different sensory cues and how sensory cues can be used. A gap 

in knowledge has been identified regarding how sensory marketing is actually used in a physical 

retail store environment. 

  

The purpose of this thesis is to create a deeper level of understanding in regard to how micro-

enterprises apply sensory marketing in their physical store environment. The empirical data has 

been collected adopting a qualitative method and five interviews have been conducted with 

business-owners or employees that are in charge of the environment in a retail store. Results 

show that flexibility is a keyword in regards to how the micro-enterprises creates the sensory 

experiences in the store environment. It also showed that when the store environment is created, 

three of the four senses studied in this thesis are prioritized; sight, hearing and touch. The 

determining factor that affects the creation of the sensory experiences in the store environment 

is the vision that states how the store atmosphere should be and be perceived by customers of 

the company. The conclusion is that although the micro-enterprises may be small in size they 

can create and adapt their sensory experiences based on their own conditions and their visions 

for the store atmosphere in order to differentiate themselves. 

 

Keywords: Sensory marketing, Store atmosphere, Sensory cues, Sensory experience, Multi-

sensory brand-experience 
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1. Inledning 

En människas fem sinnen innefattar syn, ljud, känsel, lukt och smak och påverkar individen 

genom alla delar i livet. Sinnena kan påverka det medvetna eller det undermedvetna hos 

människan och de bidrar till att förstå vad vi ser och upplever. Av den sensoriska information 

en människa tar till sig under en dag kommer ungefär 70 procent från ögonen; via dem 

upptäcker individen förändringar och skillnader i omgivningen. Ett sinne vi inte kan stänga av 

är ljudsinnet; det är alltid aktivt och bidrar till individens uppfattning av sin omgivning. Både 

människans psykologiska tillstånd och sinnesstämning kan påverkas av ljud. När det kommer 

till att kunna identifiera och kategorisera fysiska objekt är känselsinnet ett av de viktigaste 

verktygen. Detta sinne aktiveras när en individ berör något med huden eller händerna. Med 

luktsinnet sägs vi kunna urskilja i genomsnitt en biljon dofter, något som innebär att detta sinne 

i jämförelse med övriga sinnen är överlägset då det kommer till sensorisk input. Psykologiskt 

sett är individens reaktion på dofter enkel; responsen utgår nästan bara från individens gillande 

eller ogillande. Dofter är något som främst associeras till minnen i och med att det är luktsinnet 

som är närmast kopplat till minnesfunktionerna i hjärnan. (Hultén, 2014) 

 

Att fokusera på de fem sinnena i sin marknadsföring innebär att ett företags image kan 

förstärkas och att kundens upplevelse av till exempel en butik eller ett varumärke blir mer 

personlig och intim (Hultén, Broweus & van Dijk, 2011). Det ger även en möjlighet för företag 

att differentiera sig på marknaden, något som är nödvändigt då majoriteten av alla 

detaljhandelsföretagare utsätts för konkurrens och måste hantera den på ett eller annat sätt 

(Hultén, 2014). Förutom konkurrenter i form av fysiska butiker finns numer även ett hot från 

butiker på internet. Fler människor handlar idag på internet än för tio år sedan och exempelvis 

har e-handelns andel av den totala detaljhandeln ökat från 3 procent år 2007 till 8,7 procent år 

2017. Dessutom har e-handelns totala omsättning ökat under dessa tio år med 49,3 miljarder 

kronor. (PostNord, 2017) Det finns därmed en ökad konkurrens som uppkommer för de som 

driver handel i fysiska butiker. Trots att e-handeln ökar menar Piotrowicz och Cuthbertson 

(2014) att kunder fortfarande vill besöka butiker för att uppleva butiksatmosfären och där kunna 

känna på, se och prova produkter. För att uppmana individer till att genomföra sina inköp i den 

fysiska butiken är en av utmaningarna för butiksägare att anpassa butikens atmosfär för kunden. 

I en fysisk butiksmiljö kan fler sinnen påverkas än i en onlinemiljö; exempelvis kan varken 

känsel-, smak- eller luktsinnet stimuleras online. 
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Att utforma sin fysiska butiksmiljö för att stimulera de fem sinnena; synsinnet, ljudsinnet, 

känselsinnet, luktsinnet och smaksinnet, kan skapa konkurrensfördelar för 

detaljhandelsföretagare som agerar på den fysiska marknaden. Att arbeta med en människas 

fem sinnen på detta sätt kallas sinnesmarknadsföring; något som Hultén (2014) presenterar som 

ett framväxande paradigm och synsätt inom konsumentmarknadsföringen. Genom 

sinnesmarknadsföring kan sinnesupplevelser skapas då sensoriska stimuli riktas till ett eller 

flera sinnen. Dessa sensoriska stimuli kan i en fysisk butiksmiljö bidra till att kunden får en 

positiv känsla och öka butikens försäljning. (Hulten, 2014) Stimulering av de fem sinnena kan 

påverka uppfattningar och beteenden på olika sätt. Om sinnesstimuli riktade till sinnena 

hanteras på rätt sätt kan en synergieffekt skapas där summan av olika sinnesstimuli skapar större 

effekt än delarna för sig. (Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen, 2014) Trots att sinnen kan 

stimuleras och påverkas separat menar Mattila och Wirtz (2001) att det är den totala 

sammanställningen av olika stimuli som bestämmer hur en individ reagerar på sin omgivning. 

De menar att kunden upplever en miljö som en helhet, men då denne även reagerar på 

individuella stimulus så bör olika kombinationer av omgivande signaler skapa varierande 

reaktioner hos individen (Mattila & Wirtz, 2001). 

 

Sinnesmarknadsföring är även likt det Kotler (1973) talade om, men han använde då termen 

atmosfär för att förklara butikens utformning som ett verktyg för marknadsföring. Han menade 

att butikens atmosfär uppfattas med sinnena varpå atmosfären kan beskrivas i sensoriska termer. 

(Kotler, 1973) Ljussättning, färger, musik, möbler och exponering är bara några av alla 

variabler som går att justera i butiken för att bygga upp en atmosfär som passar butiken och 

som leder till önskade reaktioner hos kunden (Turley & Milliman, 2000). Turley och Milliman 

(2000) listar totalt 57 olika variabler i en butik som alla kan ändras för att uppnå en önskad 

atmosfär. Genom att använda olika sinnesstimuli i butiksatmosfären kan bland annat kundens 

köpbeteende, upplevda väntetid, produktutvärderingar och inköpsavsikter påverkas (se t. ex. 

Babin, Hardesty & Suter, 2003; Bosmans, 2006; Hui, Dube & Chebat, 1997; Spangenberg, 

Crowley & Henderson, 1996; Spence et al., 2014). Spence et al. (2014) menar vidare att 

beslutsfattare måste vara medvetna om vilka aspekter av kundens beteende som de vill påverka 

vid användning av sinnesmarknadsföring. 
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1.1 Problemformulering 

Många av de studier som genomförts tidigare som berört sinnesmarknadsföring, antingen 

genom bara ett sinne eller i helhet, är inte genomförda för att undersöka hur 

sinnesmarknadsföring används i företag. De är istället ute efter att undersöka hur kundens 

beteende påverkas av olika sinnesstimuli och ger sedan förslag på hur företagsledningar kan 

implementera resultaten av studien för att på olika sätt påverka kunden och förbättra sin 

butiksatmosfär (se t.ex. Bosmans, 2006; Hultén, 2011; Peck & Wiggins, 2006; Spangenberg et 

al., 1996). Studier har genomförts som berör hur sinnesmarknadsföring implementeras i företag 

och miljöer (se t.ex. Areni, 2003; Bramley, Dibben & Rowe, 2016; Nghiêm-Phú, 2017), dock 

är sådana studier begränsade till hotell-, restaurang- och nöjesbranschen och få i antal. Vi har 

således identifierat att en kunskapslucka finns gällande hur sinnesmarknadsföring används i 

fysiska butiksmiljöer inom detaljhandeln. En studie gjord med grund i detaljhandeln och med 

riktningen fysiska butiksmiljöer, där butiksledningens perspektiv vad gäller 

sinnesmarknadsföring undersöks är därför av intresse att genomföra. Detta då 

sinnesmarknadsföring presenteras som ett framväxande paradigm inom marknadsföringen 

(Hultén, 2014). Genom att undersöka hur det faktiskt används i företag istället för hur det skulle 

kunna användas av företag kan nya perspektiv ges på ämnesområdet. 

 

Det finns företag som arbetar med att utforma och leverera sinnesstimuli för butiksmiljöer, som 

exempelvis doft och ljud, där kunderna består av andra företag som har en fysisk butiksmiljö. 

Hur dessa sinnesstimuli designas är baserat på till exempel företagets koncept, målgrupp eller 

varumärkesassociationer. (se t.ex.; Aroma Marketing Sverige, u.å. a; Lexter, u.å. a; Royal 

Streaming, u.å. a; music in brands, u.å. a) De företag som anlitar sådana leverantörer tenderar 

att vara stora kedjeföretag som till exempel Åhléns, Stadium och Media Markt (se t.ex.; Aroma 

Marketing Sverige, u.å. b; Lexter, u.å. b; Royal Streaming, u.å. b; music in brands, u.å. b). Detta 

innebär att ledningen i de större butikskedjorna har möjlighet att skapa en optimerad 

användning av sinnesstimuli i sina butiksmiljöer utan att de själva behöver göra utformningen. 

I enmansföretag där en enskild person är den enda aktiva i företaget ansvarar ägaren för alla 

delar som ingår i driften av företaget, det vill säga allt från bokföring och budgetering till 

marknadsföring och kundmöten. Vi har gjort ett antagande att individer som driver 

enmansföretag till stor del därför inte kan prioritera utformningen av butiksmiljön i den större 

omfattning som sinnesmarknadsföring innebär, då de har många andra åtaganden. Kunskapen 

som skulle framkomma av en undersökning innefattande större kedjeföretag eller 
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enmansföretag i förhållande till användning av sinnesmarknadsföring skulle således inte vara 

väsentlig för ämnesområdet. Däremot ser vi att det är av intresse att undersöka detta i företag 

som är större än enmansföretag men mindre än kedjeföretag, nämligen mikroföretag. I Sverige 

klassificeras små företag och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens definitioner 

(Upphandlingsmyndigheten, u.å.). Enligt denna klassificering är mikroföretag de som har en 

årsomsättning som är högst två miljoner euro och har färre än tio anställda. (European 

Commission, u.å.). Företagsledare i mikroföretag har tillräckligt med resurser för att anställa 

personal. Detta menar vi ger avlastning på de ansvar som följer driften av företaget och ger 

även möjlighet och resurser till att utforma sin fysiska butiksmiljö efter egna val. Vi menar 

därför att kunskapen som framkommer vid en undersökning om användandet av 

sinnesmarknadsföring i mikroföretag är intressant och relevant. Användningen av 

sinnesmarknadsföring i fysiska butiksmiljöer i mikroföretag inom detaljhandeln är dessutom 

något som inte tidigare studerats. Forskare inom sinnesmarknadsföring kan dra nytta av att veta 

om och/eller hur sinnesmarknadsföring faktiskt implementeras i mikroföretag. Detta kan även 

bidra till nya riktningar för fortsatt forskning inom ämnet sinnesmarknadsföring. I det här 

arbetet vill vi således undersöka hur ansvariga för utformandet av butiksmiljön i mikroföretag 

använder sig av sinnesmarknadsföring i fysisk butik för att forma sin butiksmiljö. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att skapa förståelse för hur mikroföretag använder 

sinnesmarknadsföring i den fysiska butiksmiljön. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Vi kommer att använda oss av följande frågeställningar för att samla in material som kan ge oss 

de svar vi eftersöker: 

• Används sinnesmarknadsföring medvetet i mikroföretag? 

• Finns det delar i butiksatmosfären som prioriteras? 

• Vilka effekter är butikschefer i mikroföretag intresserade av att skapa med sin 

butiksmiljö? 
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2. Teoretisk referensram 

I det teoretiska ramverket redogör vi för sinnesmarknadsföring och hur det kan användas i 

fysiska butiker. Vi förklarar även begreppen atmosfär och atmosfäriska variabler för att 

ytterligare beskriva sinnesmarknadsföring och ge ett bredare perspektiv på vad det innebär.  

Sinnesmarknadsföring beskrivs sedan med individuellt fokus på varje sinne. Inom varje sinne 

behandlas variabler i butiksmiljön som kan förändras och skapa sinnesupplevelser i en fysisk 

butiksmiljö. Vi redogör även för multisensorisk varumärkesupplevelse för att visa hur dessa 

variabler kan användas tillsammans för att ytterligare påverka kunden. 

 

Studier har gjorts som berör smaksinnet, dock är just smak en svår variabel att ha i en fysisk 

butik inom detaljhandeln. Smak är dessutom ett sinne som inte påverkar atmosfären direkt, utan 

atmosfären kan ses, höras, luktas på och kännas på (Kotler, 1973). Vi har därför utifrån detta 

valt att bortse från detta sinne i vårt arbete.  

 

2.1 Butiksatmosfär 

Vad gäller utformningen av en butiksmiljö och dess påverkan på kunden genom 

sinnesmarknadsföring finns två begrepp som frekvent används inom forskningsområdet; 

atmosfär och atmosfäriska variabler. Turley och Milliman (2000) menar att Kotler (1973) var 

den första att se butikens atmosfär som ett verktyg inom marknadsföring och skapa ett 

samlingsbegrepp för detta; atmosfär. Termen atmosfär används för att beskriva den medvetna 

utformningen av en butiksmiljö för att skapa önskade reaktioner hos kunderna. Det beskrivs 

hur individer under sin köpprocess reagerar på mer än den fysiska produkten som kunden köper. 

Platsen där produkten säljs, och då främst butikens atmosfär, har en betydande roll i kundens 

köpprocess. Atmosfären uppfattas med hjälp av sinnena och kan då beskrivas med sensoriska 

termer där de främsta sensoriska kanalerna består av; syn, hörsel, lukt och känsel. (Kotler, 1973)  

 

Spence et al. (2014) beskriver hur utformningen av en butiks atmosfär, där ett fokus på 

kundernas sinnen, har en stor inverkan på kundernas beteende. Turley och Milliman (2000) 

beskriver att om företagsledningen identifierar och anpassar sina atmosfäriska variabler kan en 

önskad butiksatmosfär skapas. Atmosfäriska variabler påverkar hur kunden uppfattar miljön 

runt sig, men variablernas kombinerade påverkan om de används på rätt sätt är troligen större 

än summan av var variabel för sig (Spence et al., 2014). 
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2.2 Sinnesmarknadsföring 

Krishna (2011) beskriver sinnesmarknadsföring som marknadsföring som aktiverar kundernas 

sinnen och påverkar deras bedömningar, beteenden och perception. Hultén et al. (2011) 

beskriver sinnesmarknadsföring som ett sätt att knyta an till kunders livsstilar, personligheter 

och olika identiteter genom användandet av diverse sinnesstrategier, där marknadsföringen har 

sitt utgångsläge i våra fem sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Hultén (2014) beskriver 

att det är genom de fem sinnena som sinnesintryck upplevs och skapas genom att de, antingen 

vart och ett eller i samspel ger sinnena individen sensorisk information om dess tillvaro och 

omgivande miljö. Det är sinnena som gör att kunden blir medveten om olika produkter och de 

påverkar även hur produkter uppfattas (Hultén et al., 2011). 

 

Hultén (2014) beskriver hur utformningen av en butiksmiljö har en betydande roll i 

sinnesmarknadsföringen, då den påverkar hur individer uppfattar och uppmärksammar 

omgivningen. Sensoriska stimuli i en fysisk butiksmiljö bidrar till skapandet av positiva känslor 

hos kunderna och ökar butiksförsäljningen. Genom att använda sig av olika sinnesupplevelser 

och sinnesstrategier genereras kundupplevelser, kundvärde och varumärkesimage. 

Sinnesstrategi är en marknadsföringsstrategi i tjänsteprocessen hos ett företag som ämnar att 

skapa en sinnesupplevelse genom användningen av sensoriska stimuli riktade till ett eller flera 

sinnen samtidigt. (Hultén, 2014) Inom sinnesmarknadsföring i fysiska butiker beskrivs det 

finnas en optimal nivå vad gäller stimulering av sinnena som leder till positiva attityder och 

beteenden. Kunder uppskattar ofta en multisensorisk varumärkesupplevelse, om dessa 

sinnesstimuli inte är överensstämmande med varandra kan dock negativa effekter skapas. 

Genom att använda flera olika sinnesstimuli ökar antalet sinnesupplevelser för kunden och detta 

kan även leda till sensorisk överbelastning. Vad som räknas som optimal nivå av 

sinnesupplevelser eller inte är beroende på individens preferenser och kan då skiljas åt mellan 

olika personer. (Spence et al., 2014) 

 

2.2.1 Synsinnet 

Synsinnet är det sinne hos individen som har mest avgörande betydelse för den individuella 

sinnesupplevelsen och är det sinne som används mest. För de flesta individer är synen det 

främsta sättet att anknyta till sin omgivning och en konsumtionsupplevelse. Detta gör att 

synupplevelsen kan vara avgörande för om kunden uppmärksammar och attraheras till en 

produkt. Visuella stimuli kan antingen vara estetiska eller funktionella; estetiska faktorer kan 
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exempelvis vara belysning, stil, färg och arkitektur och funktionella faktorer är till exempel 

komfort, skyltning och layout. Synsinnets främsta uppgift är att upptäcka skillnader och 

förändringar i omgivningen, i butiker kan detta stimuleras genom exempelvis en ny layout i 

butiken och nya designer där skillnader tydliggörs genom till exempel form och färg. Genom 

att stimulera synsinnet kan en miljö påverka exempelvis en individs beteende och reaktioner. 

(Hultén, 2014) 

 

Hultén (2014) menar att flertalet forskare pekat på ljussättning som en betydande komponent i 

butiksmiljön då den kan uttrycka information om butiken och även innehåll och mening. Studier 

har genomförts där kunders reaktioner till olika ljusstyrkor har mätts, dessa visar på att stark 

belysning i en blå butiksmiljö resulterar i en mer fördelaktig reaktion från kunden (Babin et al., 

2003). Areni och Kim (1994) menar även att vid en stark belysning undersöker och hanterar 

kunderna fler produkter. Olika ljussättningar i butiksmiljön kan bidra till att skapa förändringar 

i miljön, ett exempel på detta kan vara att i samma miljö ha obelysta och belysta ytor (Hultén 

et al., 2011). Hultén et al. (2011) menar att golv och väggar inte behöver belysas på samma sätt 

som produkterna och att ljussättningen även kan förändra eller lyfta fram färgerna på dem. 

Olika sorters ljuskällor kan användas samtidigt i en butiksmiljö som exempelvis lysrör för 

grundbelysning och spotlights riktade mot produkterna (Hultén et al., 2011). 

 

Ett färgval ska enligt Hultén et al. (2011) hos de flesta företag symbolisera och associera till de 

värden deras varumärken står för. Färger kan anses vara indelade i varma, kalla och neutrala 

färger (Hultén, 2014). Röda och gula färger klassas som varma, gröna och blå som kalla och 

svarta, gråa och vita färger ses som neutrala (Hultén, 2014). Babin et al. (2003) nämner i sin 

studie att blå miljöer anses vara mer behagliga än orange och leder till köpintentioner. Även 

Bellizzi och Hite (1992) fann att en blå butiksmiljö resulterade i mer positiva resultat i form av 

fler simulerade inköp, färre senareläggningar av inköp och en starkare benägenhet till att shoppa 

och spendera tid i miljön än i en röd butiksmiljö. 

 

Något som Hultén et al. (2011) anser är viktigt för att skapa en attraktiv interiör är att exponera 

produkter på ett sätt som ger kunden en känsla av inspiration, något som innebär att vikt bör 

läggas vid ljussättningen i butiken och att finna rätt plats för möbler och utrustning. Detta kallar 

Bitner (1992) rumslig sammansättning och innebär sättet maskiner och möbler är placerade. 

Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2016) skriver hur den rumsliga sammansättningen kan 

influera butikens prestationer, kunders nöjdhet och sättet kunderna söker produkter. Att vid 
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utformningen av butiken exempelvis tänka på vilket material som bord eller hyllor är gjorda av 

kan innebära att individer associerar till dessa på ett önskat sätt; glas och metall kan som 

exempel kopplas till det moderna samhället och trä till naturen (Hultén, 2014). 

 

2.2.2 Ljudsinnet 

Med hjälp av ljud kan individen uttrycka sig själv och forma en identitet; det är med ljud i form 

av vår verbala förmåga som vi kan tala om vad vi står för och vilka vi är. I butiker används ljud 

för att kunna påverka shoppingupplevelsen för kunden, i synnerhet använder sig 

detaljhandelsföretag av musik för att förhöja butikens atmosfär och skapa attraktion hos 

kunden. Musik är det stimulus som studerats mest när det kommer till ljudsinnet och mycket 

inom musiken påverkar individens känslor och beteende; tempo, volym och stämningsmusik är 

några exempel. Musik har en positiv inverkan på kundens kognitioner, affektioner och beteende 

i butiksmiljöer. (Hultén, 2014) För att skapa sinnesupplevelser med musik inom 

sinnesmarknadsföring handlar det om att medvetet välja musik där urvalet är viktigt för att 

tilltala rätt målgrupp (Hultén et al., 2011).  

 

Hultén (2014) talar om begreppet musikkongruens som innebär att musiken överensstämmer 

med butikens hela atmosfär där interiören, utformningen och butikens karaktär är inkluderade. 

Sambandet mellan den musik som spelas och varumärket ska alltså vara naturligt (Hultén, 

2014). Detta är ett begrepp som även Spence et al. (2014) använder och beskriver, där de menar 

att musikvalet ska överensstämma med de värderingar företaget vill uttrycka. Genom att 

använda musik som är kongruent med företagets varumärke kan företagets inkomst öka. Den 

har då även en positiv inverkan på kundens känslor och påverkar även kundens undermedvetna. 

(Daunfeldt, Rudholm & Sporre, 2017)  

 

Tidigare studier har visat på att musik i högt tempo kan få kunder att röra sig snabbare genom 

en butik (Milliman, 1982) och en liknande studie med fokus på restauranger visar att musik i 

lågt tempo innebär att gäster stannar längre vid borden och köper mer alkohol (Milliman, 1986). 

Resultatet av Yalch och Spangenbergs (2000) studie påvisade att individer upplevde att de 

stannade längre i butiken då bekant musik spelades, dock visade tidmätningar att de stannade 

längre då okänd musik spelades. 
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2.2.3 Känselsinnet 

Kunden föredrar att interagera med fysiska produkter i en butiksmiljö och om den möjligheten 

finns ökas förtroendet för varumärket. För att kunna använda sig av känselsinnet inom sin 

marknadsföring i butik ska produkter vara fysiskt tillgängliga och på så vis möjliggöra att 

kunden kan interagera med produkterna. Detta är något som kan innebära att kunden lägger 

märke till produkter som hen annars inte skulle tänkt på. Produkter som ger positiva, affektiva 

reaktioner vid beröring påverkar individens attityder och köpbeteende. (Hultén, 2014) Genom 

att stimulera känselsinnet hos individen kan företagare ge kunden en uppfattad ägandekänsla 

redan innan denne köpt produkten (Peck & Shu, 2009) och även locka till fler impulsinköp 

(Peck & Childers, 2006). Detta genom att exempelvis erbjuda tillgång till produktprov för 

hantering (Peck & Shu, 2009) eller genom att uppmuntra till hantering genom exempelvis 

skyltning i butiken (Peck & Childers, 2006). 

 

2.2.4 Luktsinnet 

Genom något som kallas en emotionell minnesassociation kan dofter framkalla minnen från 

både lyckliga och olyckliga händelser hos individen. Om individen inte har något tidigare minne 

av doften och därav inte kan associera den med något utgår denne i första hand från om hen 

gillar doften eller inte, i och med det skapas en association till den aktuella händelsen. 

Doftmarknadsföring är en term som kan definieras som hur företag kan marknadsföra sig med 

dofter och skapa en positiv sinnesstämning och image av ett varumärke hos individen. En 

anledning till att doftmarknadsföring har börjat att användas allt mer är på grund av den starka 

påverkan dofter har på kundens kognitioner, affektioner och köpbeteende. Doft är ett icke-

verbalt stimulus och kan bidra till att skapa en tilltalande och attraktiv atmosfär och butiksmiljö, 

och kan användas för att skapa sinnesupplevelser. (Hultén, 2014) 

 

Oftast utgår vetenskapliga studier som behandlar dofters effekter och påverkan på kunden från 

stämningsdofter, en doft som inte relaterar till ett visst objekt utan som finns i en hel miljö och 

därmed bidrar till stämningen i hela butiken (Hultén, 2014). Spangenberg et al. (1996) 

undersökte hur dofter kan påverka upplevd tid i en miljö med resultat som visade att kunder 

upplevde att mindre tid spenderats i butiken om den var parfymerad. Hur kunder utvärderar 

produkter kan även det kopplas till doft; om doften kan kopplas till produktkategorin menade 

Bosmans (2006) att kundernas utvärderingar påverkas. Enligt Hultén (2014) handlar det inte 
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alltid om att använda doftstimuli för att påverka luktsinnet; ibland kan det även handla om att 

eliminera dofter som kan upplevas som störande eller oangenäma i en butiksmiljö. 

 

2.2.5 Multisensorisk varumärkesupplevelse 

Många forskare har studerat isolerade sensoriska stimulus som exempelvis musik eller doft och 

dess effekter på kunden (se t. ex. Bosmans, 2006; Spangenberg et al., 1996; Sweeney & Wyber, 

2002; Yalch & Spangenberg, 2000). Hultén (2014) menar dock att det är uppenbart att kunder 

vid köp av en produkt utsätts för mer än ett stimulus. Då fler än ett sinne samspelar och påverkar 

kunden ger det en multisensorisk varumärkesupplevelse (Hultén, 2014).  

 

”En multisensorisk varumärkesupplevelse bidrar till individuellt värdeskapande och är relaterad 

till hur individer reagerar när ett företag samverkar med och stödjer deras identitetsskapande 

processer genom att engagera de fem sinnena för att generera konsumentvärde, 

konsumentupplevelser och varumärkesimage.” (Hultén, 2014, s. 139). Detta är Hulténs (2014) 

egen definition av en mulitsensorisk varumärkesupplevelse och han berättar även om hur varje 

upplevelse bidrar med att forma olika värden hos en individ som exempelvis symboliska, 

emotionella och beteendemässiga. Hultén (2014) menar att målet med sinnesmarknadsföring 

ska vara att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse genom att skapa sinnesupplevelser 

där utgångspunkten är människans fem sinnen. 

 

Multisensoriska stimuli som överensstämmer med varandra har visats ge en positiv effekt hos 

kunders känslor och köpintentioner (Helmefalk & Hultén, 2017). Mattila och Wirtz (2001) 

menar att individer kan uppfatta olika stimuli separat men att det är sammanställningen av olika 

stimuli som bestämmer hur individen reagerar på sin omgivning. Trots att kunden upplever 

miljön i sin helhet reagerar denne även på individuella stimuli och olika kombinationer av 

omgivande signaler bör därför skapa varierande reaktioner hos kunden (Mattila & Wirtz, 2001). 

I Helmefalk och Hulténs (2017) studie uppfattade kunder stimuli som inte var visuella (ljud och 

doft) som mer effektiva i en visuellt dominerande atmosfär i jämförelse med om det bara 

adderades mer visuella stimuli till atmosfären. Det betyder att en butiksmiljö där det visuella är 

dominant kan utformas i en riktning mot en multisensorisk atmosfär för att kunna erbjuda 

kunder mer lockande multisensoriska upplevelser (Helmefalk & Hultén, 2017). Mattila och 

Wirtz (2001) visade på att då omgivande doft och musik är sammanfallande med varandra 
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uppfattar kunden butiksmiljön mer positivt, gör fler impulsköp och upplever en starkare 

tillfredsställelse. De fem sinnena spelar olika roller i hur kunden påverkas och den ansvariga 

för butiksmiljön bör tänka på hur de vill att kundens beteende ska påverkas. Därefter bör denne 

arbeta mot att påverka flera sinnen samtidigt som hen är noga med att de olika atmosfäriska 

variablerna överensstämmer med varandra. (Spence et al., 2014) 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Studiens syfte ska enligt Trost (2005) vara avgörande för vilken metod som ska användas. 

Syftet med den här undersökningen är att skapa förståelse för hur mikroföretag använder 

sinnesmarknadsföring i den fysiska butiksmiljön. Den empiriska datan vi behövde samla in 

innefattade erfarenheter, resonemang och kunskap om användandet av sinnesmarknadsföring i 

en fysisk butik. Detta innebär att vi för att få fram sådan data sett att det har varit av relevans 

att söka kontakt med personer som har dessa erfarenheter och kunskaper. Ahrne och Svensson 

(2014) beskriver hur kvalitativa metoder gör det möjligt att vända sig till personer som är 

verksamma och bär upp samhälleliga fenomen. De beskriver hur det, genom kvalitativ metod, 

går att fråga människor vad de tycker och tänker eller hur och varför de agerar som de gör. 

Författarna menar även att forskaren får en mer omedelbar förtrogenhet om forskningens 

föremål. (Ahrne & Svensson, 2014) Den data vi behöver är heller inte av kvantifierbar karaktär; 

den grundar sig till exempel inte i hur många butiker som använder sinnesmarknadsföring. 

Utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ metod var mest lämpad för vår studie. Den kvalitativa 

metod vi valde att använda var i form av intervjuer med butikschefer eller andra ansvariga för 

utformningen av butiksmiljön i mikroföretag. 

 

3.2 Forskningsansats 

Arbetet inleddes med insamling av sekundärdata och skrivandet av en översiktlig 

litteraturstudie. Sekundärdata beskriver Booth, Colomb och Williams (2008) är litteratur som 

använder primärdata för att lösa vetenskapliga problem och är skriven i utbildningssyfte eller 

för en professionell publik. De sekundärdata vi använt oss av är vetenskapliga artiklar som kan 

relateras till sinnesmarknadsföring. Dessa har vi funnit främst genom att använda oss av 

Scopus; den största summerings- och citeringsdatabasen för granskad litteratur (Elsevier, u.å.). 

Användaren dirigeras därifrån vidare till webbplatser där litteraturen finns publicerad. Vi har 

sökt artiklar i referenslistor till vetenskapliga studier under processen för att hitta ytterligare 

relevant information för studien. Vi har även använt litteratur som behandlar 

sinnesmarknadsföring. Sekundärdatan gav ett bredare perspektiv och ökad kunskap inom vårt 

valda ämnesområde. Utifrån litteraturöversikten var det möjligt att identifiera redan existerande 

kunskap samt kunskapsluckor. Även frågeställningar och syftet utformades utifrån detta. 

Utifrån syftet att skapa förståelse valdes intervjuer som metod för datainsamling och därefter 
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formulerades den teoretiska referensramen. Operationell definition beskriver Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2009) är då forskaren anger specifika kriterier som ska uppfyllas för att ett 

empiriskt fenomen ska falla in under ett särskilt begrepp och bli forskningsbart. I den teoretiska 

referensramen skapades en operationell definition gällande sinnesmarknadsföring i fysiska 

butiker. Förutom begreppen butiksatmosfär, sinnesmarknadsföring och multisensorisk 

varumärkesupplevelse så beskrivs ett flertal variabler som har identifierats som betydande för 

studiens syfte; ljussättning, färgsättning, layout, musik, känsel och doft. De är variabler som 

frekvent studerats inom området sinnesmarknadsföring i förhållande till fysiska butiksmiljöer. 

Dessa variabler är även sådana som beslutsfattare för butiksmiljön i mikroföretag har möjlighet 

att kontrollera och förändra. Primärdatan till undersökningen samlades in genom intervjuer med 

ägare eller anställda i mikroföretag och intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i 

teorikapitlet. Primärdata benämner Booth et al. (2008) som ”rådata” som kan användas som 

empiri och som skapas genom det som studeras. Den empiriska primärdatan har analyserats 

med hjälp av den teoretiska referensramen och slutsatser har sedan dragits baserat på 

undersökningens syfte. En deduktiv forskningsansats beskriver Bryman (2012) utgår från 

insamlad teori som sedan styr över hur den empiriska datainsamlingen sedan sker. Den 

insamlade empiriska datan analyseras sedan med hjälp av den teoretiska förståelse som använts 

och i förhållande till detta kommer studiens resultat fram och slutsatser kan dras (Bryman, 

2012). Den forskningsansatsen som använts i vår studie har därmed varit deduktiv. 

 

3.3 Urval 

Repstad (2007) talar om att ett av de främsta kriterierna för ett urval är att de tilltänkta 

respondenterna beräknas ha viktig och relevant information att ge i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Med uppgiftens syfte i åtanke var därför butikschefer eller andra 

ansvariga för butiksmiljön i mikroföretag intressanta respondenter. Detta då dessa personer 

kunde tänkas ha information och erfarenheter att berätta om angående sinnesmarknadsföring i 

mikroföretag. De företag som inkluderades i urvalet var alla belägna i en och samma stad i 

Sverige som inte nämns vid namn för att kunna säkerställa våra respondenters anonymitet, men 

valdes då den är medelstor baserat på invånarantal. Även utifrån att det då finns en stor variation 

av butiker, både kedjor och mindre företag, som mikroföretagen i urvalet måste konkurrera 

med.  
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För att hitta möjliga respondenter fann vi genom stadens citysamverkan en lista över företag 

som var medlemmar men även företag som inte var medlemmar. Denna lista var vår 

utgångspunkt då vi sökte företag som stämde överens med våra kriterier gällande 

företagsstorlek. Vi identifierade de företag som är mikroföretag, inte enmansföretag eller stora 

företag, genom att se över företagens omsättning och antal anställda i Retriever Business 

(https://www.retriever.se). Vi valde att inte utgå från någon specifik bransch utan det enda krav 

vi ställde för att kunna inkludera ett företag i undersökningen var att de ska bedriva handel från 

en fysisk butik inom detaljhandeln där de själva ansvarar för utformningen av butiksytan. 

Anledningen till att ingen specifik bransch berörts är på grund av att det inte är något som är av 

relevans för vår undersökning då det är mikroföretag som är det intressanta. Sammanlagt fann 

vi tio stycken företag som överensstämde med kriterierna vad gäller företagsstorlek, dessa 

besöktes personligen och tillfrågades om medverkan i undersökningen. Detta så att de tilltänkta 

respondenterna skulle få se oss och utifrån det personliga mötet göra en bedömning om de ville 

medverka eller inte. Av de tio tillfrågade gick fem med på att medverka i en intervju. Fyra av 

dessa mötte oss personligen och tackade ja redan då, den femte var inte inne då butiken besöktes 

utan kontaktades via telefon några dagar senare och tackade då ja till en intervju. Således består 

vårt urval av fem butiker. 

 

3.4 Intervjuer 

Genom att göra intervjuer har vi förutom att få veta hur butiksmiljön ser ut i de företag vi besökt 

även fått veta mer ingående vad tanken bakom arbetet med butiksmiljön varit. Repstad (2007) 

menar att handlingar och mönster i dessa handlingar kan tolkas på flera sätt och att prata med 

människor om varför de gör som de gör är klargörande. Intervjuerna genomfördes i butikerna 

respondenterna arbetade i, något som Repstad (2007) nämner som fördelaktigt då det är en 

miljö respondenten känner sig hemma i. Att genomföra intervjuerna genom personliga möten i 

respondenternas butiker bidrog även till att vi fick uppleva de butiksmiljöer respondenterna 

berättade om. Vi genomförde intervjuerna tillsammans. Att vara två intervjuare menar Repstad 

(2007) kan vara positivt i den mening att en kan ansvara för att frågemallen följs och den andra 

kan fokusera på att finna möjliga följdfrågor. Dessutom kan diskussioner mellan de två 

intervjuarna föras efter intervjutillfället gällande uppfattningar och tolkningar som gjordes 

under intervjuerna (Repstad, 2007).  
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Repstad (2007) föreslår att forskaren exempelvis ska ha en mall med frågor men kunna vara 

flexibel vad gäller ordning på dessa samt finna eventuella följdfrågor vid intervjutillfället.  

Då intervjuerna skulle beröra respondenternas butiksmiljöer och vi antog att riktningen skulle 

kunna förändras under samtalets gång valde vi att skapa en flexibel frågemall. För att underlätta 

för vår del gjorde vi även en tabell med samtliga sinnen och de justerbara variablerna i 

butiksmiljön. Detta gjorde vi för att under intervjuerna lätt kunna bocka av de ämnen som 

berörts för att undvika att frågor gällande samma ämne ställdes fler gånger i det fall 

respondenterna med sina svar berörde mer än ett ämne. Vår frågemall (se Bilaga 1) bestod av 

exempelfrågor rörande de olika delarna som kan justeras i butiksmiljön i relation till varje sinne. 

De frågor vi valde att ha med var alla baserade på de variabler vi funnit under vår 

litteraturstudie; atmosfär, ljussättning, färgsättning, layout, känsel, temperatur, musik och doft.  

 

Repstad (2007) talar om att intervjuaren inte ska behöva ägna tid till att skriva under 

intervjuerna, utan ska kunna koncentrera sig på vad respondenten säger och hur denne agerar. 

Samtliga intervjuer spelades därför in för att senare kunna transkriberas. Alla respondenter 

tillfrågades om vi fick tillåtelsen att göra inspelningar och ingen tackade nej. Innan intervjuerna 

började informerade vi även respondenterna om syftet med vår undersökning och att de och 

företagen anonymiseras i den slutgiltiga uppsatsen. Under intervjuerna ställdes följdfrågor då 

intressanta ämnen kom på tal eller om frågetecken var tvungna att rätas ut. Ordningen på 

frågorna varierade mellan intervjuerna och frågorna ställdes beroende på vad som kändes som 

en naturlig fortsättning i konversationen.  

 

3.5 Analysmetod  

Vi har kvalitativt analyserat de intervjuer vi genomfört. Rennstam och Wästerfors (2015) 

skriver att vid en kvalitativ analys är det viktigt att sortera, reducera och argumentera för den 

data som samlats in. Vi valde att transkribera de inspelade intervjuerna så nära inpå avslutat 

intervjutillfälle som möjligt. Vi gjorde även valet att ordagrant skriva ut allt som sades vid dessa 

tillfällen. Detta är något som även Repstad (2007) talar om och menar att det är en fördel att 

återge intervjun ordagrant då exempelvis minnen och anteckningar kan filtrera det som sagts. 

Vi hade som mål att skriva ut de transkriberade intervjuerna för att ha dem tillgängliga i fysisk 

form vid sorterings- och reduceringsprocessen och ville därför inte utelämna något som 

möjligtvis kunde vara relevant. Under utformningen av våra intervjufrågor, som utgick ifrån 

det teoretiska ramverket, framställde vi kategorierna som vi även valde att sortera det empiriska 
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materialet utefter. Dessa var; atmosfär, ljussättning, färgsättning, layout, känsel, temperatur, 

musik och doft. Att sortera materialet är något som var nödvändigt att göra då det efter 

intervjutillfällena inte var i ordning. Rennstam och Wästerfors (2015) nämner att samtal rör sig 

fram och tillbaka över flera teman och att materialet från intervjuerna ofta är i oordning. Därför 

sorterade och delade vi in datan utefter vad respondenterna sagt gällande våra valda kategorier. 

För att skapa en överskådlig, men ändå detaljerad, bild av varje kategori reducerade vi den 

insamlade empiriska datan. Detta även för att göra det möjligt för oss att se mönster, likheter, 

skillnader hos och mellan respondenterna och deras butiker. Men även för att finna relevanta 

och intressanta utsagor under de olika kategorierna. För att kunna uttala oss om dessa fynd har 

vi sedan utifrån vår reducering sammanställt och analyserat materialet. Som Rennstam och 

Wästerfors (2015) säger så räcker det inte att sortera och välja bort material, forskaren måste 

även med sin undersökning hävda något. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska nämnden, förkortat FEN, (2017) skriver att om man i examensarbetet behöver 

vara i kontakt med människor måste de som deltar i undersökningen ha fullständig information 

om projektet och vad det innebär att deltaga. Informationen kan delges genom ett 

informationsbrev. Informationsbrevet vi valde att skriva innefattade exempelvis information 

om undersökningen och den då kommande intervjun, att deltagande är frivilligt och att 

respondenten kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst. Efter intervjuerna hade 

genomförts erbjöds samtliga respondenter att ta del av uppsatsen efter att den slutförts. De som 

accepterat erbjudandet kommer att få tillgång till uppsatsen via e-post, efter det att den är rättad 

och godkänd, något som FEN (2017) rekommenderar. 

 

Under studiens gång har vi valt att hålla våra intervjupersoner och deras företag anonyma. Detta 

då informationen inte är fokuserad på personen eller butiken och det därför inte är relevant att 

återge dessa. Vi vill dessutom inte att intervjupersonerna ska känna sig uthängda på något sätt 

då informationen vi tagit del av kan anses vara känslig i och med att den berör företaget och 

deras agerande på en konkurrensutsatt marknad. Anonymitet kan även ge intervjupersonerna 

en trygghetskänsla då det säkerställer att ingen information kan spåras tillbaka till deras företag. 

 

Repstad (2007) beskriver hur svenska regler för forskningsetik bland annat innefattar 

konfidentialitet, där uppgifter om deltagare i en undersökning ska behandlas med stor 

försiktighet. Anonymiseringen av deltagarna i vår undersökning bidrar till att informationen 
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som vi erhållit behandlats varsamt. FEN (2008) skriver dock att det aldrig är möjligt att lova 

full anonymitet till forskningspersonerna då forskningen alltid ska vara möjlig att granskas av 

exempelvis en opponent. Vi vill ändå att våra respondenter ska vara anonyma i vår slutgiltiga 

uppsats då det är den som kommer att bli öppen att läsa för allmänheten. FEN (2008) redogör 

för att det empiriska materialet bör förstöras eller förvaras på ett sätt där det inte kan hamna i 

fel händer då uppsatsen blivit granskad och godkänd. Vi kommer därför att lagra vår 

information på en extern hårddisk efter avslutat arbete. 

 

 

3.7 Undersökningens kvalitet 

3.7.1 Reliabilitet och validitet 

Ett begreppspar som är av relevans att diskutera gällande denna undersökning är validitet och 

reliabilitet. Att förhålla sig till dessa kan vara en bidragande faktor till att undersökningens 

kvalitet höjs. Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligtvis används inom kvantitativ 

forskning (Bryman, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) har dock formulerat om dem så att de 

även är relevanta att tillämpa inom intervjuforskning. Detta innebär då att de även är 

applicerbara och intressanta att implementera inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur reliabiliteten har med forskningsresultatets 

tillförlitlighet och konsistens att göra. Vid användandet av intervju som forskningsmetod menar 

författarna att reliabiliteten kan påverkas av exempelvis ledande frågor som oavsiktligt kan 

påverka hur respondenten svarar eller att skilda resultat kan uppkomma beroende på vem som 

gör analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). För att vår undersökning ska ha en hög grad av 

reliabilitet så försökte vi att undvika att ställa ledande frågor under intervjutillfällena. 

Exempelvis ställdes frågan ”kan du berätta om hur ni använder ljussättningen i butiken?”. 

Frågorna var formulerade på ett sätt som gav respondenten möjlighet att själva berätta hur de 

förhåller sig till området. Ledande frågor försökte vi minimera till tillfällen då konfirmering av 

svar var nödvändigt. Vi har även genomgående diskuterat och värderat den empiriska datan för 

att säkerställa att de resultat som framkommit är tillförlitliga och att vi är ense om dessa.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur validiteten anger utsträckningen en metod 

undersöker det som den avsett att undersöka. De beskriver att valideringen ska ske under hela 

forskningsprocessen och skapandet av en hög validitet i en undersökning som använder 
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kvalitativ metod kräver kvalitetskontroll genom alla stadier. Vi har strävat efter att läsaren av 

uppsatsen ska kunna följa hela vår forskningsprocess. Detta genom att delge motiveringar och 

förklaringar till alla de val och analyser som gjorts under arbetets gång. Att grundligt redogöra 

för allt detta i uppsatsens alla avsnitt menar vi skapar en härledning för läsaren hur studiens 

resultat framkommit. Detta ger möjligheten att se de reflektioner som skett under hela 

processen. De frågor som ställdes under intervjutillfällena var även formulerade från den 

teoretiska referensramen som vi under undersökningen förhållit oss till. Detta menar vi skapar 

en tillförlitlighet till att den empiriska datan som samlades in var relevant för syftet. 

 

3.7.2 Svagheter med den egna studien 

Tidsramen för uppsatsen har påverkat antalet intervjuer som har varit möjligt att hantera och 

har bidragit till att urvalet möjligtvis blev aningen begränsat. I det fall att längre tid hade kunnat 

ägnats åt insamlingen av empiriska data hade möjligtvis fler av de tilltänkta respondenterna 

funnit tid till att medverka och urvalet hade möjligtvis även kunnat utökas ytterligare genom att 

inte begränsa det till ett geografiskt område. Vid ett större antal respondenter hade insamlingen 

av primärdata blivit mer omfattande. Studiens resultat och slutsats hade då möjligtvis blivit mer 

omfångsrik. 

 

I denna studie har ingen specifik bransch inom detaljhandeln valts och företagen i urvalet är 

därför aktiva inom olika branscher. Detta innebär att jämförelser gällande användningen av 

sinnesmarknadsföring i fysiska butiksmiljöer sker mellan företag som skiljer sig åt gällande 

både den direkta konkurrenssituationen och produktutbud. Den kunskap som skapas av studien 

tar således inte i beaktning att användningen av sinnesmarknadsföring potentiellt påverkas av 

branschen företagen är aktiva inom. Om urvalet i studien istället fokuserats på en specifik 

bransch hade företagen möjligtvis varit mer jämförbara i och med att de då befunnit sig i en 

liknande konkurrenssituation och haft ett snarlikt produktutbud. Detta hade möjligtvis gett en 

djupare förståelse för hur sinnesmarknadsföring används i mikroföretag, dock endast inom den 

valda branschen.  

 

Bryman (2012) menar att kvalitativ forskning ibland kritiseras med grunden att den är för 

subjektiv och impressionistisk; att vad som upptäcks beror för mycket på forskarens åsikt av 

vad som är viktigt. Vidare menar Bryman (2012) även att det ibland är svårt att utläsa vad 

forskaren gjort och hur denne nått sin slutsats. Vi har dock strävat efter att förhålla oss till 

materialet på ett så objektivt sätt som möjligt, men vi är medvetna om att det inte går att vara 
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helt och hållet objektiv. Vi har utöver detta tydligt förklarat och motiverat våra reflektioner och 

resonemang genom studiens gång för att klargöra hur vi kommit fram till våra resultat.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in under de intervjuer vi genomfört. 

Texten är organiserad utifrån människans fem sinnen och de atmosfäriska variabler som kan 

justeras i den fysiska butiksmiljön som framfördes i det teoretiska ramverket. 

 

4.1 Företag A 

Den första intervjun som genomfördes var med butikschefen och ägaren till Företag A. 

Företaget grundades för mer än 25 år sedan och bedriver försäljning av herrkläder. Sortimentet 

består av ett flertal varumärken och under intervjun beskrev intervjupersonen butiken som en 

multi-brand store. Respondenten beskrev att de riktar sig mot en mogen kund mellan 20 till 70 

år.  

 

Tidigare var det viktigt vilka varumärken som fanns i butiken, något som nu skiftat och 

företaget och vad det står för är viktigare än vilka märken som saluförs. Ändå menade 

respondenten att placering av vissa varumärken i butiken görs medvetet för att skapa en 

atmosfär av vad kunden har att förvänta sig av resten av butiken. I butiken vill respondenten 

skapa en viss form av känsla. Bland annat nämnde hen att det ska ge känslan av helt, rent och 

ordning och reda. Fokus ligger på kunden och de utgår från hur kunden upplever att butiken ser 

ut och hur produkterna ska placeras så att de är lättillgängliga. Med möbler och liknande 

försöker de skapa miljöer för kunden i butiken, för att denna ska uppleva det som att det händer 

mycket i butiken och på så vis skapa intresse. Det är något de även ändrar för att återkommande 

kunder inte ska bli medvetet bekväma i sin omgivning.  

 

Respondenten i Företag A menade att ljussättningen i butikslokalen är viktig. Ljussättningen 

beskrev hen är fokuserad på att färgåtergivningen på produkterna ska vara korrekt. Med detta 

menade respondenten att ljuset ska vara överensstämmande med ett naturligt dagsljus. 

Intervjupersonen beskrev hur det är av relevans att försöka undvika skuggbildning i butiken. 

Belysningen som används i butikslokalen består av en blandning av lysrör och spotlights. 

Respondenten beskrev hur de använder ljuset från lysrören för att tillföra en grundbelysning 

medan spotlights används som punktbelysning genom att de riktas mot produkterna. 

Butikschefen berättade hur de har möjlighet att variera styrkan på sin belysning då de relativt 

nyligen bytt alla sina tidigare spotlights till LED-lampor. Då de har möjligheten att kontrollera 
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ljusstyrkan menade butikschefen att lamporna inte ska blända kunden och att de då valt att inte 

ha den högsta ljusstyrkan. 

 

Respondenten beskrev att de i sin inredning använder sig av vit färg med inslag av träelement. 

Den vita färgen menade respondenten används för att det är en neutral färg som framhäver 

produkterna. Träelementen i inredningen som hyllor, golv och andra detaljer, beskrev hen 

används för att skapa känsla och värme. Respondenten delgav under intervjun hur de anser att 

en flexibilitet i inredningen är av relevans. Hen beskrev hur nästintill allt är på hjul och hur 

detta innebär att ingenting är fast. Detta medför att de har möjligheten att bygga om butiken på 

en dag, något som de även gör enligt butikschefen. Ombyggnation av butiken menade 

respondenten sker konstant på grund av exempelvis leverantörsbyten, slutförsäljning, rea-

perioder eller framhävning av vissa produkter.  

 

Butikschefen berättade hur det i butiken finns bättre eller sämre placeringsytor vilket leder till 

att de provar att lägga produkterna på många olika ställen. Detta för att se om det är möjligt att 

se någon skillnad i försäljningen genom att exponera exempelvis olika produkter, varugrupper 

eller priser. Respondenten berättade hur hen har en naturlig känsla när det kommer till 

exponering av produkter. Hen har även erfarenhet och utbildning inom ämnet som bidrar till 

hur detta genomförs. Butikschefen menade att för dem är det en daglig och ständig process och 

diskussion om exponering och produkternas placering i butiken.  

Intervjupersonen beskrev att de tidigare tagit emot ställningar från sina leverantörer med kläder 

där bara ett fåtal exemplar av varje plagg är upphängt och hur de ställt ut dessa i butiken och 

kunderna då direkt visat intresse och gått fram till dem. Detta menade butikschefen är något de 

försökt att ta efter och har även fungerat väldigt bra. Det menade hen beror på att mönstret i 

butiken bryts och skapar uppmärksamhet hos kunden. 

 

Butikschefen berättade under intervjun att de alltid använt sig av musik i butiken. Musiken de 

spelar menade respondenten ska spegla hur företaget är och företagets varumärke. Företaget 

menade hen är ungt men ändå seriöst och att alla alltid ska vara välkomna. Musikvalet är baserat 

på detta och de försöker även att hitta en nisch som passar för en relativt bred målgrupp med 

inslag av populärmusik. Respondenten menade att musiken har en stor betydelse och skapar en 

stämning och en atmosfär för både personal och kunder.  

 



 

22 
 

Något respondenten menade var oerhört viktigt är att placera produkter så att de är tillgängliga 

för kunden att röra vid. Detta då hen menade att ju närmare kunden kommer produkten, att de 

kan hålla i den och känna på den, desto närmare är kunden ett köpbeslut. Hen beskrev att alla 

produkter i butiken är placerade i en höjd som kunden når och att det inte ska vara något hinder 

för kunden att känna på alla produkter eller ta ett plagg och gå till kassan. Hen beskrev att ett 

sätt att uppmana kunden till att ta och känna på produkterna är genom att försöka undvika för 

prydlig exponering. Detta menade respondenten ska göra att kunden känner att de vågar ta sin 

storlek utan att de upplever att de skapar oreda i butikens exponering.  

 

Vad gäller dofter informerade respondenten i Företag A att de inte använder sig av tillförda 

dofter i butiken. Hen menade att trots att dofter kan skapa en viss känsla så anser hen att det 

inte är något som är väsentligt för dem. Det viktigaste menade hen var att det inte finns någon 

lukt som är obehaglig på något sätt. Intervjupersonen beskrev även hur kläder har en doft och 

att det är i sådana fall den doften som skulle kunna tänkas finnas i lokalen. Hen beskrev även 

att de tar hänsyn till de som har allergier mot dofter och hur de som butikspersonal ser till att 

inte har parfym på sig. 

 

4.2 Företag B 

Företag B grundades för lite mer än tio år sedan och saluför kläder till kvinnor mellan 18 och 

80 år och män i åldrarna 20 till 50. Respondenten, som är delägare och butikschef i företaget, 

redogjorde för att de i butiken säljer varumärken som inte finns att hitta någon annanstans i 

staden och att de försöker att representera en unik stil. Trots detta försöker de ändå i sitt 

sortiment ha något för alla, de vill kunna vara så kommersiella som möjligt utan att strida mot 

sina egna riktlinjer. Butiksägarna brinner för en stilren design och inredningen i butiken är 

industriell. Dock vill de inte bli för nischade utan försöker skapa en miljö i balans mellan det 

industriella och en kommersiell stil som är mer mjuk och behaglig. 

 

Vad gäller belysning menade respondenten att hen inte är någon expert inom området. Hen 

påpekade att arbetet med belysningen är en pågående process men att det är svårt. Vid arbetet 

med belysningen har de i åtanke hur kunderna rör sig i rummet och hur belysningen påverkar 

dem. I butiken används inte någon grundbelysning utan endast spotlights vars ljusstyrka inte 

kan regleras. Respondenten berättade att de arbetar med att rikta lamporna så att de inte ska 

vara bländande men att plaggen ändå ska bli belysta på rätt sätt och att inga mörka hörn ska 
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finnas i butiken. Under processens gång försöker de även att byta ut sina äldre lampor till LED-

lampor, men respondenten påpekade att det är dyrt. 

 

Företagets logotyp är brun och beige och den speglas i valet av färg i butiken där väggarna går 

i vitt med bruna inslag som en fondvägg och provhytter målade i brunt. Respondenten menade 

att de vita väggarna inte stör produkterna men att de ändå funderar på att uppdatera färgerna. 

Vad gäller färger hos produkterna nämnde hen att färgerna hos kläderna som hängs upp 

tillsammans ska vara olika men ändå passa med varandra för att väcka uppmärksamhet hos 

kunden. I butiken finns affischer som de själva gjort och använder för att skapa stämning.  

 

Respondenten pratade även om att ha dynamiska häng, med häng menade hen exempelvis de 

ytor där kläder hängs upp tillsammans. Dynamik menade hen innebär att ha blandade färger, 

olika kvaliteter och en blandning av byxgalgar och vanliga galgar på samma ställe. Detta 

berättade respondenten gör att varje produkt får utrymme och syns bättre och är något av en 

grundpelare i hur de exponerar sina produkter. Vidare talade respondenten om tanken bakom 

exponeringarna i butiken; till exempel vad de vill sälja och fokusera på, vilka A-lägen som finns 

och vad som ska placeras där och vilka produkter som ska visas upp. Vid intervjutillfället 

berättade respondenten att de just arbetat med att flytta kundens fokus från en sida av butiken 

till en annan och även mot mitten av butiken. Hen sade att som resultat upplevs butiken mer 

öppen och att det dessutom ökat flödet på herravdelningen. När förändringar görs i butiken 

diskuteras det med alla i företaget. Detta är även en pågående process och beroende på hur stor 

förändringen är kan det ta från en vecka upp till ett år att genomföra.  

 

I butiken spelas musik under dagen. Detta menade respondenten är något de tänker mycket på 

och använder för att de vill skapa en viss sinnesstämning och förmedla någon form av känsla 

till kunden; att genom musiken och kläderna skapa inspiration hos kunden. Musiken som spelas 

väljer de själva. De håller sig inte till någon specifik genre eller något speciellt tempo utan 

respondenten menade att det är väldigt blandat, men att de dock inte spelar toppliste-musik. 

Hen berättade att de vill visa att det finns annan musik än den som spelas på radion. Då mycket 

äldre kunder besöker butiken måste musikvalet dock anpassas till viss del efter målgruppen; 

respondenten menar att de kanske inte kan spela någon “techno- eller hiphopdänga” men allt 

däremellan fungerar.  

 



 

24 
 

I butiken hänger vissa plagg högre upp och gör det således svårt för kunden att själv nå alla 

produkter. Respondenten berättade att de i butiken jobbar med service och stilrådgivning och 

på så vis är engagerade i varje kund som besöker butiken. Hen menade att de då är snabba att 

hjälpa kunden om det är något som denne behöver hjälp med och att kläderna hänger högt upp 

inte är något problem.  

 

I butiken vill respondenten att det ska lukta fräscht; att den doft som finns i butiken ska vara 

neutral. Hen nämner att det finns de som är väldigt allergiska mot dofter. Det ska alltså inte 

vara något som kunder reagerar på eller märker, utan fokuset ska ligga på kläderna.  

 

4.3 Företag C 

Företag C är beläget i ett köpcentrum och har just gått från att ha varit en franchisebutik till att 

vara en fristående butik med ett nytt namn. Vid intervjutillfället talades vi vid med en av de 

anställda inom företaget. Hen berättade att butiken är en livsstilsbutik för kvinnor i ett brett 

åldersspann. Respondenten påpekade dock att sortimentet även passar till män och att många 

presenter köps med män som mottagare. Respondenten berättade att de försöker skapa en 

mysighetskänsla i butiken som ska bidra till att kunden blir inspirerad. Inspiration är något som 

respondenten menade är jätteviktigt; att exempelvis kunna inspirera kunden till en present eller 

att göra om något i hemmet.  

 

När det kommer till belysning berättade respondenten att belysning är något som är dyrt men 

att de i Företag C jobbar med belysningen i butiken. Hen betonade vikten av att kunna rikta 

belysningen dit man vill och tidigare har de haft problem med detta då lamporna varit svåra att 

rikta. Respondenten berättade att de införskaffat ett antal nya lampor som förutom att vara 

lättare att rikta även ger ett starkare ljus än de äldre lamporna, något hen menade ger mer effekt. 

Den anställde sade även att de nya lamporna belyser på ett bättre sätt; de sprider inte ljuset utan 

ger mer punktbelysning och skapar en scen för produkterna där ljuset runt om blir dovare. Hen 

menade att det även är viktigt att ljuset inte blir för bländande för kunderna.  

 

Respondenten berättade att de placerar produkter mycket efter färger i butiken. De går efter 

vilka färger som är trendiga men respondenten påpekade att man inte kan blanda allt bara för 

att det är en viss färg. Väggarna är till störst del vita sånär på en sektion som vid intervjutillfället 

var målad svart. Detta berättade respondenten är på grund av en nytillkommen, färgglad 
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produktkollektion. För att framhäva dessa produkter bättre och för att de ska uppfattas mer 

exklusiva har de placerats mot en svart vägg då de enligt respondenten inte skulle synas lika 

bra mot en vit bakgrund. Inredningen i butiken såsom bord och hyllor är vita. Respondenten 

menade att om exponeringsborden varit grå skulle bara vissa produkter kunna placeras på dem 

utan att färgerna skulle skära sig. 

 

Respondenten berättade att ett a-bord är placerat vid entrén där produkter exponeras utefter vad 

som är trendigt för tillfället. Vid entrén ställs även presentkorgar med produkter för att väcka 

intresse hos förbipasserande. Längst in i butiken finns det bord som respondenten menade 

uppmärksammas minst av kunder. Hen berättade att de försöker skapa en reaktion hos kunden 

genom att placera utstickande produkter på just det bordet. När nya produkter kommer menade 

respondenten att redan utplacerade produkter måste flyttas om för att de nya ska få plats. Hen 

berättade att det är som ett konstant pussel samtidigt som de måste tänka på helheten i butiken 

och att exponeringen ska vara inspirerande. Detta är något som hen menade att de framhäver 

med hjälp av bland annat sambandsexponering; att placera matchande produkter med varandra 

eller genom att exempelvis ställa ljus i ljusstakar för att visa helheten. Bord och hyllor är inte 

golv- eller väggfasta utan kan flyttas om efter behov. Exponeringen av produkter är det som 

respondenten menade är viktigast i butiksmiljön; hen menade att om de till exempel skulle spela 

för låg musik en dag skulle inte det påverka lika mycket som produkterna och hur de exponeras 

tillsammans. Hur exponeringen sker är något som den anställde menade sitter i ryggmärgen, 

inte bara för hen utan även för butikschefen, hen berättade att de har många oskrivna regler som 

att en mönstrad produkt inte ska sitta bredvid något annat mönstrat. 

 

Respondenten beskrev att de använder sig av musik i butiken. Musiken som spelas hör inte till 

någon specifik genre utan vid musikvalet fokuseras det mer på att musiken ska vara lugn; 

kunden ska inte känna sig stressad av musiken som spelas. Ibland kan musiken dock anpassas 

efter vad som spelas i köpcentret, men respondenten betonade att det i överlag är lugn musik 

som spelas.  

 

Respondenten delgav hur alla produkter i butiken inte är placerade inom räckhåll för kunderna. 

Hen berättade dock att det är viktigt att kunden ska kunna känna på alla produkter och att de 

plockar ned produkter som står högt upp om det är någon som visar intresse för dem. Hen 

menade även att det är viktigt att kunden ska våga hantera produkter i butiken och att saker går 

sönder i en butik. Om det inträffar gör de sitt bästa för att kunden inte ska känna skuld över 
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händelsen. Vad gäller sambandsexponering är det även viktigt att produkter som exponeras 

tillsammans ska vara tillgängliga för kunden; att exempelvis lägga servetter i alla servettlådor 

gör det krångligt för kunden om denne vill inspektera en låda mer noggrant.  

 

Dofter i butiken är något som respondenten menade ingår med produkterna som säljs; både te, 

doftljus och hudvårdsprodukter för dofter med sig. Med så många olika dofter sade 

respondenten att det inte går att bestämma vad det egentligen luktar i butiken, men att doften är 

något som lockar många kunder in till butiken.  

 

 

4.4 Företag D 

Under den fjärde intervjun talade vi med de två ägarna till Företag D. Respondenterna tog över 

företaget för tio år sedan och bedriver försäljning av garner och stick-, virk- och sytillbehör. De 

beskrev att de har en bred målgrupp som huvudsakligen består av kvinnor i alla åldrar. 

Respondenterna beskrev hur de vill skapa en känsla av lugn och ro i sin butik. Även att kunderna 

ska känna sig välkomna och sedda då de besöker butiken menar respondenterna är viktigt.  

 

Butiksägarna beskrev att de försöker att belysa garnerna genom att rikta spotlights mot dem så 

att de framhäv. De beskrev även hur de använder sig av lysrör som är varmvita i tonen. 

Respondenterna menade dock att det finns svårigheter vad gäller garnfärg och elbelysning, detta 

då färgen kan skilja sig mot hur den ser ut i dagsljus. 

 

Vid användning av färger beskrev butiksägarna hur de har vita hyllor som produkterna är 

placerade i. Hyllorna fanns när respondenterna tog över butiken men de berättade att om de 

skulle välja själva hade de även valt en vit färg. De menade att den vita färgen är neutral och 

att neutrala bakgrundsfärger är fördelaktigt då sortimentet består av ett stort antal färger. 

Intervjupersonerna ger som exempel att garnerna kan upplevas som en annan färg om de läggs 

mot en mörkare bakgrund. Respondenterna beskrev hur de ibland samlar och placerar ut 

produkterna färgmässigt i butiken. De berättade att vid sådana tillfällen kan även produkter i 

avvikande färg placeras ut för att bryta dessa färgmönster, så “att det händer något”. Vad gäller 

placering av produkterna så berättade butikscheferna hur de sorterar sitt sortiment baserat på 

garntyper och grovlek. Detta då de menade att det förenklar för både kunden och dem själva. 

Respondenterna gav som exempel att om en kund besöker butiken och vill ha ett bomullsgarn 

är det då möjligt för dem att berätta var i butiken alla bomullsgarner är placerade. Butiksägarna 
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berättade att de har lådor och korgar utplacerade i butiken där de lägger exempelvis nyheter 

eller säsongsbetonade produkter. Korgarna och lådorna menade respondenterna är flexibla vad 

gäller placering och kan flyttas runt. De beskrev även hur de försöker att ha ”uppstickade” bitar 

av varje garn för att ge kunden en känsla av hur det blir då garnet används. Förändringar menade 

respondenterna är något de tänker på. De berättade att de vill att kunderna ska se nya saker när 

de kommer in och att allt inte ska vara sig likt varje gång de gör ett besök. Butiksägarna 

berättade även att de alltid strävat att ha det öppet i lokalen. Respondenterna menade att då de 

inte har en stor butiksyta är det är viktigt att inte produkter eller möbler placeras så att kunden 

försvinner bakom. De beskrev hur de placerat en arbetsyta, i form av ett bord, i mitten av lokalen 

som gör att det går att få uppsikt över hela lokalen. 

 

Vad gäller användandet av musik redogjorde respondenterna för att det inte är något som de 

tillämpar i butiken. Detta då de menade att många av kunderna uppskattar att det är tyst. De 

menade att det även har att göra med att de vill skapa lugn och ro i butiken.  

 

Butiksägarna berättade att för många av kunderna är det fysiska viktigt, att kunden kan besöka 

butiken och känna på varje produkt. De beskrev att det är något som de jobbar väldigt mycket 

med och de anser att det ingår i och med den typen av butik de har. Respondenterna redogjorde 

för hur de själva har svårt att förstå hur ett köp av garn kan göras utan att ha fått känna på dem 

innan. Butikscheferna informerade om att produkterna är placerade i höjder så att de flesta kan 

få tag och känna på dem. De produkter som inte är tillgängliga är sådant som inte är nödvändigt 

för kunden att känna på, detta då det är exempelvis skyltningsprodukter eller dubbletter av 

produkter. De beskrev även att de har alla färger och varianter framme för kunden. Som tidigare 

nämnt berättade butikscheferna att de försöker ha ”uppstickade” provbitar på allting, så 

kunderna har möjlighet att känna på ett färdigt resultat. Respondenterna beskrev hur de 

använder möjligheten att känna på de olika produkterna vid försäljningen. De menade att 

uppmaningar som; “de här alternativen finns, känn på dem” eller “så här känns den” är något 

som de arbetar ständigt med. 

 

Vad gäller användandet av dofter beskrev respondenterna i företag D att det inte är något som 

de använder eller har tänkt på. De menade att vissa skulle säga att det luktar garn, men att det 

inte är något som det själva märkt av. Respondenterna beskrev hur de är medvetna om att det 

finns människor som är allergiska mot dofter, men att ingen reagerat på detta i deras butik. 
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4.5 Företag E 

För två år sedan tog butikschefen och ägaren vi intervjuat över Företag E som är aktivt inom 

optikbranschen och hen har sammanlagt jobbat inom företaget i 30 år. I staden är företaget det 

enda i sin bransch som inte ingår i en kedja och de säljer glasögon till alla; från bebisar till 100-

åringar. Respondenten ser företaget som sitt andra hem och det är även känslan hen vill 

förmedla till sina kunder; det ska kännas rätt att komma dit, som att komma hem och inte till 

en institution.  

 

Att ha en bra belysning i butiken menade respondenten är viktigt hos en optiker, då många av 

kunderna ser dåligt. Hen påpekade att det inte går att ha en mjuk belysning och att det vid kassan 

måste finnas rejält med ljus. Butiksägaren beskrev att då hen tog över företaget var lysrör den 

huvudsakliga ljuskällan. Detta är något som hen beskrev håller på att åtgärdas då hen söker en 

varmare känsla i miljön, men det är väldigt dyrt. Respondenten menade att de har satt upp 

spotlights som lyser ned på produkterna för att exponera glasögonbågarna bättre. Hen beskrev 

att de i förundersökningsrummet har skruvat ur lampor för att dämpa ljuset och skapa en lugnare 

miljö. 

 

I butiken är väggarna grå och vita, men de två pelarna som finns i butikslokalen har målats i en 

mörkt vinröd accentfärg. Respondenten beskrev att produkterna går i väldigt neutrala färger 

som exempel beige, svart, brunt och grått. För att väcka uppmärksamhet och intresse hos 

kunderna berättade hen att de avsiktligt placerar mer färgglada glasögonbågar bland de neutrala. 

Respondenten beskrev att detta görs för att dra till sig ögat hos kunden som då även 

uppmärksammar glasögonbågarna som finns i närheten. 

 

Butikschefen beskrev hur de har en lång och smal lokal vilket begränsar deras möjligheter att 

göra förändringar i layouten. Respondenten berättade om hur de planerar butiksytan först och 

främst utifrån kundens perspektiv, vad kunden ser och inte ser. Hen berättade även att det kan 

bero på en känsla som uppstår eller för att få det att fungera bättre arbetsmässigt för personalen. 

Intervjupersonen beskrev hur de placerar de mer attraktiva produkterna som nyheter längst fram 

i butiken och lite äldre produkter längre in. Solglasögon beskrev hen att de placerat direkt 

innanför dörren då de vill att de ska synas först. Butikschefen beskrev hur de tidigare placerat 

solglasögonen på ställ i butiken men att de numer har dem upphängda på väggen. Respondenten 

beskrev att de även har produkterna sorterade efter varumärken. Den inredning för glasögon 
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som finns i butiken beskrev butikschefen är densamma som var där redan på 80-talet, dessa är 

även monterade i väggen. Hen berättade dock att de målat om dessa sedan hen tog över 

företaget.  

 

Vad gäller användandet av musik menade respondenten i Företag E att det inte är något som 

fungerar i hens butik. Detta menade hen beror på att de har mycket kundkontakt och pratar 

mycket med kunderna. Hen berättade att spelandet av musik bara skulle vara ett störande 

moment för dem. 

 

Butiksägaren berättade att kunden måste kunna känna och prova produkterna som säljs. Hen 

berättade att i och med att de har försäljning av glasögon är det viktigt att dessa hänger löst och 

inte är fastsatta på något sätt. Detta menade hen beror på att det gör väldigt stor skillnad  

beroende på vilka glasögon en individ provar. Det blir då viktigt att kunden kan prova sig fram 

för att hitta de som är mest passande. Respondenten beskrev dock att de även har lådor av glas 

där lite dyrare produkter är placerade. Hen menade att lådorna skapar en lite mer exklusivare 

känsla och att kunderna gärna vill prova och känna på de produkter som är i dessa. 

 

Respondenten i Företag E berättade att de endast har naturliga dofter i butiken och inga tillförda. 

Intervjupersonen berättade att personalstyrkan även måste vara väldigt försiktig vad gäller 

användandet av dofter som exempelvis parfymer då det finns individer som är allergiska. 
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5. Analys 

5.1 Butiksatmosfär 

De variabler i den fysiska butiksatmosfären som har behandlats i denna undersökning 

(ljussättning, färgsättning, layout, musikanvändning, känsel och doft) kan alla tillämpas på 

varierande sätt och påverkar genom sinnesupplevelser hur kunden upplever butikens atmosfär. 

Det finns otaliga kombinationer som kan göras med de atmosfäriska variablerna för att skapa 

olika butiksatmosfärer. Respondenterna i undersökningen beskrev hur de försöker att skapa en 

önskad atmosfär i sina butiksmiljöer. Exempel på benämningar på atmosfärer som framkom är; 

”helt, rent, ordning och reda”, ”balans mellan stilrent, industriellt och kommersiellt”, ”mysigt” 

samt ”lugn och ro”. De önskade atmosfärerna skiljde sig åt mellan företagen och detta kan dels 

bero på företagens konkurrenssituation, men det kan också vara på grund av att de är aktiva 

inom olika branscher. Men skiljaktigheterna menar vi främst kan grundas i de visioner som 

finns om hur företaget ska framställas och upplevas av kunderna. Butiksatmosfären är således 

något som skapas strategiskt och har sin grund i individen eller individerna som har visionen 

för den. Det är därmed ingenting som uppkommer spontant. 

 

Då en butiksatmosfär kan skilja sig åt och beskrivas på ett flertal olika sätt krävs det även 

annorlunda tillvägagångssätt för att skapa dessa atmosfärer. Turley och Milliman (2000) 

beskrev hur identifieringen och anpassningen av olika atmosfäriska variabler ger 

företagsledningen möjligheten att skapa en önskad butiksatmosfär. I respondenternas fall 

innebar detta att vissa prioriterade delar i butiksmiljön, kombinerade och använde sinnesstimuli 

i sina butiker på olika sätt. Detta visar på att en medvetenhet finns om hur kunden i sin 

köpprocess reagerar på mer än den produkt som denne köper och att atmosfären har en 

betydelsefull roll i köpprocessen, som Kotler (1973) beskrev. Dock är benämningar som 

“mysigt” och “lugn och ro” abstrakta och subjektiva vilket innebär att kunderna möjligtvis inte 

upplever atmosfären på det sätt som den är menad till. Detta innebär emellertid inte att butikens 

önskade atmosfär på något sätt är misslyckad. Spence et al. (2014) beskriver att den 

kombinerade påverkan av de atmosfäriska variablerna, om de används på rätt sätt, är troligen 

större än summan av var variabel för sig. Genom att ha en vision för hur butiksmiljön ska 

upplevas och sedan skapa den önskade butiksatmosfären får företagen en möjlighet att 

differentiera sig från sina konkurrenter och stärka sitt varumärke. Detta sker genom att 
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skräddarsy de atmosfäriska variablerna så att de passar den vision om butiksatmosfären som 

finns i företaget. 

 

5.2 Synsinnet 

Synsinnet har visat sig vara det enda sinnet där samtliga intervjupersoner delgav att strategier 

för sinnesupplevelser fanns och användes i butikerna. Detta är troligtvis en följd av, som Hultén 

(2014) beskriver, att synsinnet är det sinne som används mest och är det främsta sättet för 

kunden att anknyta till en konsumtionsupplevelse. Det är möjligen även förklaringen till varför 

synsinnet, enligt oss, prioriterats i majoriteten av respondenternas företag framför andra sinnen. 

 

5.2.1 Ljussättning 

I denna undersökning framgick det att ljussättningen används på flera olika sätt. Exempelvis 

för att skapa en “scen” för produkterna, eliminera mörka hörn och för att varje produkt ska få 

sin belysning. Ljuset används i huvudsak för att skapa grundbelysning och uppmärksamma 

produkter. Hultén et al. (2011) beskriver även hur flera olika ljuskällor kan användas för att 

belysa olika ytor i butiken, något som implementerats hos tre av de fem respondenterna i form 

av lysrör som grundbelysning och spotlights riktade mot produkterna. Enligt respondenterna är 

ljussättningen huvudsakligen utformad för att framhäva produkterna i butiksmiljön. Vi vill dock 

påstå att trots att belysningen inte används strategiskt för att påverka atmosfären gör den 

emellertid det ändå. Precis som Hultén et al. (2011) nämner så skapas förändringar i miljön 

genom exempelvis belysta och obelysta ytor, vilket stimulerar synsinnet och därmed påverkar 

kunden. Genom att inte begrunda hur detta synstimuli påverkar kunden skulle detta kunna 

innebära att oönskade effekter uppstår, exempelvis att kunden inte uppfattar den eftersträvade 

atmosfären eller reagerar på “fel” sätt. Av respondenterna angav fyra att belysningen i butiken 

inte ska vara för stark eller bländande för kunden. Enligt vår mening hade dock samtliga butiker 

en tämligen stark belysning. Detta påvisar en subjektivitet då det kommer till ljusstyrka och att 

en dov belysning inte nödvändigtvis är synonymt med “inte bländande” eller “inte för stark” 

belysning. Tidigare studier har visat att just en stark belysning kan innebära att kunder reagerar 

mer fördelaktigt och undersöker och hanterar fler produkter i butiken (Areni & Kim, 1994; 

Babin et al., 2003). Då belysningen, enligt vår observation, främst används för att göra kunden 

uppmärksam på butikens produktsortiment är, som Areni och Kims (1994) resultat påvisar, en 

starkare belysning att föredra. Ett fokus på produkterna är viktigt och även naturligt att 

begrunda vid utformandet av en butiksmiljö då försäljning av dessa är det huvudsakliga målet 
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i ett företag. Om produkterna inte får sin belysning kanske de inte uppmärksammas 

överhuvudtaget. 

 

Utifrån den kunskap vi erhållit kräver skapandet av en butiksatmosfär större kontroll av 

ljussättningen i form av exempelvis olika ljuskällor, reglering av ljusstyrkan i butiken och 

ljustemperaturen hos ljuskällorna. Många av respondenterna menade att belysning är kostsam 

och att byta ut ljuskällorna är något de i nuläget håller på att göra, men att det måste ske stegvis. 

Försäljning av produkter är även det som är viktigast för företagens överlevnad. En kombination 

av att det anses vara dyrt, kräver en mer omfattande ljussättning och vikten av försäljningen av 

produkter kan möjligtvis vara anledningen till att belysningen i huvudsak används för att kunder 

ska uppmärksamma och se produkterna istället för att skapa en atmosfär i butiken. 

 

5.2.2 Färger 

Studier har visat att färger kan påverka exempelvis kunders beteende, köpbenägenhet och vilja 

att spendera tid i butiken (Babin et al., 2003; Bellizzi & Hite, 1992). Majoriteten av 

respondenterna i vår undersökning beskrev dock hur de, istället för att använda en färgsättning 

som möjligtvis kan påverka kunden, valt att strategiskt använda sig av neutrala färger såsom 

vitt, grått och svart för att kunna framhäva produkterna i butiken. Detta innebär att det även vid 

färgsättningen skapas ett prioriterat fokus på produkterna och hur dessa exponeras på ett 

fördelaktigt sätt istället för på butiksatmosfären.  

 

Dock innebär ett neutralt färgval inte nödvändigtvis att butiksatmosfären eller hur kunden 

uppfattar den har bortsetts från. Beslutsfattaren har med stor sannolikhet tagit hänsyn till, 

förutom hur produkterna skulle uppfattas, hur atmosfären skulle förändras vid ett annorlunda 

färgval i butiksmiljön. Exempelvis innebär inte vetskapen om att en blå butiksmiljö, som enligt 

tidigare vetenskapliga studier skapar positiva resultat hos kunden (Babin et al., 2003; Bellizzi 

& Hite, 1992), att det är möjligt att måla alla butiker i en blå nyans. I vår undersökning framkom 

det att produkterna i respondenternas sortiment finns i ett stort antal färger som även kan variera 

beroende på exempelvis säsonger. Även att användningen av en annan färgsättning än den 

neutrala kan innebära risken att vissa produkter inte kan placeras överallt då färgerna kan skära 

sig. Detta innebär att förutom framställningen av produkterna finns även en medvetenhet om 

att den omgivande miljön kan bli påverkad av ett annat färgval. Det finns därför anledning att 

göra ett antagande om att sensorisk överbelastning har tagits i beaktning. Sensorisk 

överbelastning beskriver Spence et al. (2014) kan uppkomma om sinnesstimuli i en 
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multisensorisk miljö inte är överensstämmande med varandra. Det finns därmed svårigheter 

med, som Hultén et al. (2011) menar, att exempelvis skapa associationer genom färgsättningen 

i butiker där produkterna har en hög grad av färgvariation. Detta då det kan leda till en dissonans 

i miljön och även sensorisk överbelastning för kunden om ett färgval som inte är neutralt 

används. Detta leder till att även ett neutralt färgval blir ett medvetet och strategiskt val av 

beslutsfattaren, då både produkterna och butikens atmosfär har haft en roll vid valet av 

färgsättning. Försäljning av ett stort antal produkter som i hög grad varierar färgmässigt är något 

som är vanligt förekommande inom många branscher inom detaljhandeln. Detta kan vara en 

förklaring till att det i hög grad används neutrala färger i butiker inom detaljhandeln. 

 

5.2.3 Möblering och inredning 

Hultén (2014) beskriver om hur synsinnets främsta uppdrag är att identifiera förändringar och 

skillnader i omgivningen. I en butiksmiljö kan detta stimuleras genom att förändra butikens 

layout eller skapa skillnader med hjälp av former och färger (Hultén, 2014). Hultén et al. (2011) 

menar även att för att skapa en attraktiv interiör är det av relevans att möbler och utrustning ska 

placeras på rätt plats. Detta är något som går att identifiera att respondenterna i vår 

undersökning reflekterar över och arbetar med i sina butiker. Det framkom att inredningen med 

fördel ska vara flexibel, vilket innebär att ommöblering kan ske utan större besvär. De visade 

på en medvetenhet gällande butikernas mer fördelaktiga lägen. Det framkom även att 

exponeringen av produkterna sker strategiskt med dessa lägen i åtanke. En flexibel inredning 

gör att dessa lägen ändras i det fall att inredningen placeras på ett annorlunda sätt. Detta är något 

som respondenterna var medvetna om och även utnyttjade genom att flytta om inredningen och 

prova olika utformningar för att skapa en mer optimal butiksmiljö i förhållande till 

produktexponering. Hur möbler och maskiner är placerade kallar Bitner (1992) den rumsliga 

sammansättningen och kan enligt Wilson et al. (2016) påverka hur kunderna söker produkter i 

butiken, deras nöjdhet och butikens prestationer. Att förändra placeringen av möblerna i 

butiksmiljön, genom en flexibel inredning, ger möjligheten att ständigt skapa nya 

synupplevelser för kunden vid återbesök av butiken och även påverka kundens beteende. En 

flexibilitet i inredningen bidrar dessutom till större frihet vid skapandet av en butiksatmosfär. 

Detta genom att det då blir möjligt att prova olika placeringar för att hitta bättre och sämre lägen 

för varje möbel i butiken som stämmer överens med den önskade atmosfären. Det möjliggör 

även snabba förändringar i de fall en viss placering skapar en disharmoni med den atmosfär 

som önskas skapas.  

 



 

34 
 

Ett annat sätt att skapa förändringar för att skapa synupplevelser i butiksmiljön beskrevs av 

respondenterna i undersökningen genom att det medvetet placerades ut färger på ställen som 

annars var monokroma för att bryta mönster så att ögat ska dras dit. Andra exempel är hur 

ställningar används där ett blandat sortiment av plagg hängs upp och placeras samt att vid 

exponering utgå från att kläder ska hängas strategiskt i blandade färger, modeller och med olika 

sorters galgar. Huruvida detta beror på en medvetenhet om synsinnets “uppgift” att identifiera 

förändringar eller inte framgick inte. Dock förefaller det vara ett effektivt sätt att skapa en 

synupplevelse och en strategi för synsinnet som används och finns kunskap om utifrån tidigare 

erfarenheter. 

 

Hultén (2014) nämner att associationer kan skapas genom att använda specifika material på 

exempelvis bord eller hyllor i butiksmiljön. Våra respondenter delgav att de inte medvetet valt 

inredning i ett visst material. Att medvetna val inte tycks ha gjorts angående inredningens 

material ponerar vi återigen kan bero på att produktutbudet är det som prioriteras. Detta då både 

Företag D och E har kvar inredning som tidigare ägare införskaffat och istället fokuserar på att 

produktsortimenten ska uppmärksammas. Företag C menade att det som är viktigast i 

butiksmiljön är exponeringen av produkterna vilket kan innebära att valet av material inte är 

något som då har prioriterats. 

 

 

5.3 Ljudsinnet 

Något som visat sig vara viktigt för att skapa rätt känsla i butiken är användandet, eller beslutet 

att inte använda, musik. Oavsett om musik spelas eller inte ligger ett strategiskt val bakom 

beslutet. Musiken kan bidra till en känsla eller till att skapa en atmosfär men att inte använda 

musik i butiken bidrar även det till atmosfären. Det finns ett stort antal studier som berör 

ljudsinnet angående hur exempelvis kundens beteende, upplevd tidsåtgång och rörelsehastighet 

påverkas av ljud, och då framförallt musik (Milliman, 1982; Milliman, 1986; Yalch & 

Spangenberg, 2000). Dock beskrev ingen av respondenterna som använde musik i butikerna att 

de använder musik för att påverka kunderna till beteenden eller liknande. Istället används 

musiken för att förstärka och framhäva företaget och företagets koncept.  

 

Val av musik är således något som sker strategiskt och inte slumpmässigt; musiken som väljs 

ut ska passa det företaget står för och den känsla som de vill frambringa i butiken. Detta menar 

vi kan beskrivas genom det Hultén (2014) och Spence et al. (2014) benämner musikkongruens; 
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något som uppstår då musiken som spelas stämmer överens med butikens atmosfär och 

karaktär. Det finns alltså ett naturligt samband mellan varumärket och musiken som spelas 

(Hultén, 2014). Musikkongruens kan bidra till en ökad inkomst för företaget, men även positivt 

påverka kundens känslor och undermedvetna (Daunfeldt et al., 2017). Respondenterna beskrev 

hur musiken som väljs till butiken varken har ett bestämt tempo eller tillhör någon specifik 

genre. De menade att det viktiga var att musiken kan bidra till en önskad stämning och passa 

till företagets målgrupp, något som även Hultén et al. (2011) beskriver är en viktig del inom 

sinnesmarknadsföring. Vi uppfattar detta som att atmosfären i butiken prioriteras före påverkan 

av kunden; kundens upplevelse av butiken och företaget är viktigare än att försöka skapa vissa 

beteenden hos kunden. Likt det Hultén (2014) beskrev om att ljud hjälper individen att uttrycka 

sig själv och forma en identitet så används musiken i butiksmiljön som ett sätt för företaget att 

skapa en identitet, och att uttrycka sig på. Om musiken istället skulle användas för att, som 

tidigare nämnda studier belyser, påverka kundens beteende i butiken kan företag riskera att 

förlora sin identitet om den musikkongruens som skapats upphör. Musiken blir således ett sätt 

att uttrycka sig på och även ett sätt att särskilja sig från konkurrenter. Med hjälp av ett musikval 

som är kongruent med företaget ökar därmed chansen att minnet av företaget framgår mer 

tydligt hos kunden. 

 

5.4 Känselsinnet 

Att kunderna ska kunna ta på, känna och prova produkterna i butiken var något som fyra av 

våra respondenter ansåg var viktigt. Trots detta hade bara två av samtliga företag alla produkter 

tillgängliga inom räckhåll för kunden. För att känselsinnet ska stimuleras inom 

marknadsföringen i en butik ska produkterna vara fysiskt tillgängliga för kunden, så att denne 

har möjligheten att interagera med dem (Hultén, 2014). Hultén (2014) beskriver även hur 

möjligheten till att fysiskt röra vid föremål i butiker ökar kundernas förtroende för varumärket. 

De respondenter som placerade produkter på ett sådant sätt att kunden inte kan nå dem på egen 

hand upplevde dock inte detta som ett hinder och menade att personalen finns där för kunden. 

Att de arbetar på detta sätt menar vi kan bero på att synsinnet är strategiskt prioriterat högre än 

vad känselsinnet är och att visa upp produkterna blir därmed viktigare än att kunden kan ta på 

dem. Företag E var en av de respondenter som delgav att alla produkter i butiken inte var 

tillgängliga för kunden. Ett exempel på detta är lite mer exklusiva glasögonbågar som läggs i 

lådor där innehållet kan ses genom glas. Men genom att företaget förvägrar stimulering av 

känselsinnet på detta sätt kan de dock väcka uppmärksamhet och ett begär hos kunden att få 
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beröra det som finns i lådorna. Lådorna i sig blir därmed en uppmuntran till beröring. Detta är 

något Peck och Childers (2006) förespråkar i sin studie och menar kan locka till fler impulsköp. 

I företag där synsinnet prioriteras framför känselsinnet kan produkter som exponeras utom 

räckhåll för kunden således leda till att kunden upptäcker dessa som en förändring i miljön, 

detta är något som Hultén (2014) påpekar kan skapa uppmärksamhet hos kunden och kan därför 

vara ett mer passande tillvägagångssätt hos de butiker där känselsinnet inte prioriteras lika högt.  

 

Hur känselsinnet prioriteras i butiksmiljön har visats vara olika och verkar bero i stor del på 

bransch och företagsprofilering. I vissa branscher är känseln viktigare än andra sinnen, exempel 

på detta är Företag D som saluför garner och Företag E som säljer glasögon, där känslan av en 

produkt kan spela större roll än hur den ser ut. Ett av de företag som placerat alla sina produkter 

inom räckhåll för kunden är Företag A. Respondenten beskrev hur hen ansåg att ju närmare 

kunden kommer produkten desto närmare är kunden ett köpbeslut. Något som tyder på att de 

som prioriterar känseln är medvetna om att kunden, som Peck och Shu (2009) beskriver i sin 

studie, redan innan ett köp får en upplevd ägandekänsla genom möjligheten att känna på 

produkten.  

 

Att använda känselsinnet som ett konkurrensmedel inte minst mot e-handeln är något som 

företag kan dra nytta av då detta är ett av de sinnen som inte kan stimuleras på internet. Aspekter 

såsom material och passform är något som inte kan kännas av kunden före köp om det sker i en 

e-handel. Att i sin butik uppmuntra till beröring och vara medveten om vikten av beröring 

innebär därmed en möjlighet till differentiering mot konkurrenter i likväl fysisk som virtuell 

form. 

 

 

5.5 Luktsinnet 

Hultén (2014) beskriver hur dofter kan användas i butiker för att skapa sinnesupplevelser och 

associationer och benämner detta doftmarknadsföring. Doftmarknadsföring kan enligt Hultén 

(2014) bidra till skapandet av en attraktiv och angenäm atmosfär och butiksmiljö. Studier som 

genomförts gällande användningen av dofter har visat att i parfymerade butiker upplevde 

kunden att de spenderat mindre tid i butiken än den faktiska tidsåtgången, även att dofter kan 

påverka kundens utvärdering av produkter positivt (Bosmans, 2006; Spangenberg et al, 1996). 

Att strategiskt tillföra doft är dock inget som förefaller implementeras i respondenternas 

butiker. Däremot nämndes begrepp som “neutralt” och “fräscht” som önskvärda dofter i 
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butiksmiljön och är något respondenterna tycks förhålla sig till. Att eliminera dofter som kan 

uppfattas som oangenäma är något som Hultén (2014) beskriver kan påverka luktsinnet. En 

fräsch eller neutral doft uppstår möjligen då genom att avlägsna dofter i butiken genom att städa 

och hålla butiksmiljön ren. Dock innebär det inte att städning främst sker endast för att skapa 

en fräsch doft. Vi menar att det sannolikt görs för att hålla golv och andra ytor rena, varvid 

synsinnet då istället prioriteras före. Oavsett om det är ett prioriterat strategiskt val eller inte 

kan kundens utvärdering av produkterna kopplas till doft (Bosmans, 2006). Hultén (2014) 

beskriver även hur kunder kan skapa associationer genom dofter. Detta skulle således kunna i 

respondenternas fall innebära att dofter från produkternas material som exempelvis nya garner 

eller klädesplagg kan komma att påverka kunden. I det fall att en produkt och därmed 

butiksmiljön har en särskild doft kan kunden skapa associationer mellan doften och butikens 

varumärke. Ett av företagen i undersökningen särskiljer sig dock från de andra i och med att de 

saluför en rad olika doftande produkter. Trots att doften i butiken inte strategiskt arbetas med 

bidrar den ändå till miljön i butiken i form av en stämningsdoft, som Hultén (2014) beskriver 

som en doft utan relation till en viss produkt utan som finns närvarande i en hel miljö. Oavsett 

om dofter finns eller inte i butiksmiljön menar vi att stimulering av luktsinnet förekommer, men 

att det inte är något prioriteras strategiskt vid skapandet av sinnesupplevelser i den fysiska 

butiksmiljön.  

 

Det framkom en medvetenhet om att kunder potentiellt är allergiska mot dofter. Detta är en 

anledning till att inte använda tillförda dofter i butiken, varken i miljön eller hos de anställda. 

Vad gäller allergier är det inget som vi reflekterat över innan intervjutillfällena då det inte varit 

något som behandlats i vår insamlade sekundärdata (se t.ex. Bosmans, 2006; Hultén, 2014; 

Krishna, 2011; Spangenberg et al., 1996). Dock menar vi att det är en aspekt som är intressant 

att uppmärksamma i förhållande till just sinnesmarknadsföring i en fysisk butiksmiljö då denna 

typ av marknadsföring går ut på att aktivera människans alla fem sinnen (Hultén 2011; Hultén, 

2014; Krishna, 2011). Hultén (2014) menar även att sinnesmarknadsföring är ett nytt 

marknadsföringsparadigm. För oss uppstår frågan kring hur en ökad användning av 

doftmarknadsföring i butiker påverkar individer med exempelvis astma eller allergier och om 

det i framtiden kan medföra att kunder med allergi undviker företag som tillför doft i sin 

butiksmiljö. Vi ponerar att detta kan skapa ett dilemma för företagare som vill applicera 

sinnesmarknadsföring som inkluderar alla de fem sinnena i sina butiksmiljöer, där doft är ett 
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bidragande stimulus. Detta då de även måste ta i beaktning och förhålla sig till att individer 

möjligen är allergiska och kan reagera ofördelaktigt på detta.  

 

5.6 Multisensorisk varumärkesupplevelse  

Hos samtliga respondenter används strategiskt flera sinnesstimuli samtidigt. Då en 

multisensorisk varumärkesupplevelse uppstår när fler än ett sinne samspelar i butiksmiljön och 

påverkar kunden (Hultén, 2014) skapar respondenterna således en multisensorisk 

varumärkesupplevelse i sina butiker. En multisensorisk varumärkesupplevelse är enligt Hultén 

(2014) målet med sinnesmarknadsföring. Hultén (2014) nämner dock även att det är uppenbart 

att kunder vid köp utsätts för mer än ett stimulus. Vi menar att trots att detta visserligen är sant, 

så finns en skillnad i att strategiskt använda dessa stimuli jämfört med om de finns i 

butiksmiljön av en ren slump. Hur den multisensoriska varumärkesupplevelsen skapas i en 

butiksmiljö har visat sig variera. Vilka sinnen som används och prioriteras skiftar beroende på 

butikens bransch och målgrupp. Men även beroende på den vision om butiksatmosfären som 

de i företaget eftersträvar. Visionen för hur butiken ska framställas och upplevas av kunden 

formar de önskade atmosfärerna. Genom att skräddarsy de atmosfäriska variablerna så att de 

stämmer överens med den vision som finns uppstår olika sinnesstimuli och det skapas därmed 

varierande sinnesupplevelser i butiksmiljön. Detta innebär att butiksatmosfären och hur kunden 

upplever den påverkar den multisensoriska varumärkesupplevelse som skapas i butiken. Det 

betyder att visionen för butiksatmosfären i ett företag går hand i hand med den multisensoriska 

varumärkesupplevelsen som utformas då det är de atmosfäriska variablerna i en butiksmiljö 

som påverkar skapandet av en multisensorisk varumärkesupplevelse. 

 

Vid en multisensorisk varumärkesupplevelse har sinnena olika roller gällande hur kunden blir 

påverkad och de ansvariga för en butiksyta bör begrunda hur de vill påverka kundens beteende. 

Antalet sinnesstimuli i en butiksmiljö påverkar de sinnesupplevelser som uppstår för kunden. 

(Spence et al., 2014) Att dessa olika stimuli överensstämmer med varandra är således väsentligt 

för att kunna uppnå den för företaget rätta atmosfären (Helmefalk & Hultén, 2017; Mattila & 

Wirtz, 2001; Spence et al., 2014). Att använda sinnesstimuli som inte överensstämmer med 

varandra kan skapa negativa effekter och även leda till sensorisk överbelastning (Spence et al., 

2014). I denna undersökning har det framkommit att vissa sinnesstimuli prioriteras, väljs bort 

eller anpassas i förhållande till produkternas utförande i de fysiska butiksmiljöerna. Det är 

därför sannolikt att överensstämmelsen av dessa olika sinnesstimuli har begrundats och 
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strategiskt anpassats för att skapa en butiksatmosfär där en sensorisk överbelastning för kunden 

inte riskeras. 

 

Då synsinnet var det enda sinne där samtliga respondenter delgav strategier för sinnesstimuli är 

det möjligt att göra ett antagande om att butiksmiljöerna är visuellt dominanta. Resultat från 

vetenskapliga studier visar att då doft och musik harmoniserar i en butiksmiljö där det visuella 

är dominant blir de tillsammans mer effektiva. Det resulterar exempelvis i en mer positivt 

uppfattad butiksmiljö och starkare tillfredsställelse hos kunden än om fler visuella stimuli skulle 

tillföras. (Helmefalk & Hultén, 2017; Mattila & Wirtz, 2001) Som tidigare nämnt är musiken 

som spelas i respondenternas butiker strategiskt utvald för att stämma överens med hur företaget 

ska upplevas hos kunden. Tillförda dofter var dock inget som användes i respondenternas 

butiksmiljö, istället eftersträvades att doften i butiken skulle vara “neutral” eller “fräsch”. 

Doften kan även komma från produkterna, exempelvis nya garner eller klädesplagg, en doft 

som kan bli associerad med företaget. Då både musik- och doftstimuli kan associeras till 

företaget och påverkar hur det upplevs kan de tillsammans tyda på en multisensorisk 

varumärkesupplevelse i harmoni och möjligheten till att butiksmiljön uppfattas positivt av 

kunderna kan därmed potentiellt vara hög.  
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6. Slutsats 

Syftet med den undersökning vi genomfört är att skapa förståelse för hur mikroföretag 

använder sinnesmarknadsföring i den fysiska butiksmiljön. I den här undersökningen framgår 

det att beslutsfattare i mikroföretag själva beslutar om de sinnesstimuli som används och de 

sinnesupplevelser som skapas i butiksmiljöerna. Detta innebär att det inte finns några 

begränsningar; flexibilitet blir istället ett nyckelord vid utformning av butiksatmosfären i 

allmänhet och i synnerhet vid skapandet av sinnesupplevelser. En flexibilitet vad gäller hur 

belysningen riktas, inredning placeras, produkter exponeras och musiken som spelas 

möjliggörs således. Något som det finns skäl att tro inte är genomförbart i samma utsträckning 

i större kedjeföretag med tydligare koncept och/eller skräddarsydda sinnesstimuli. 

 

Respektive företags vision om hur de önskar att butiksatmosfären ska upplevas av kunden styr 

även arbetet med utformningen av de olika sinnesupplevelserna. Dessa visioner ger 

mikroföretag möjlighet att skapa en butiksatmosfär som överensstämmer med företagets 

affärsidé, varumärke och målgrupp, men även möjlighet att differentiera sig mot sina 

konkurrenter i såväl fysisk som virtuell mening. Mikroföretag prioriterar huvudsakligen tre 

sinnen i arbetet med att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse, nämligen syn, ljud 

och känsel. Det förekommer gedigna och genomarbetade strategier bakom användningen av 

stimuli inom dessa sinnen och de sinnesupplevelser som skapas i butiksmiljön bidrar till en 

mer fullständig atmosfär. Sinnesupplevelser för synsinnet är dock det som är allra främst 

prioriterat. Undersökningen visar också att det fjärde sinnet vi behandlat i vår studie, 

luktsinnet, inte är lika prioriterat vid arbetet med sinnesupplevelser, trots att fokus i viss 

omfattning förekommer. 

 

Vetenskapliga studier har observerat att kundens beteende kan påverkas genom olika 

sinnesstimuli och majoriteten av litteraturen inom sinnesmarknadsföring förespråkar en 

stimulering av så många sinnen som möjligt för att ge en fullständig sinnesupplevelse. Trots 

det har det under den här studiens gång visat sig att tillämpningen av så många stimuli som 

möjligt inte alltid är vare sig genomförbart, av relevans eller det mest gynnsamma i en fysisk 

butiksmiljö. I vår undersökning framkommer exempelvis att produkternas former och färger 

skapar en ansenlig sensorisk belastning bara genom att de exponeras i butiken. Det gör att i 

den fysiska butiksmiljön föredras användningen av neutrala färger som vitt, grått eller svart 
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för att framhäva och inte störa produkterna, istället för att arbeta med specifika färger för att 

påverka kunden. Genom strategiska val som dessa kan sensorisk överbelastning undvikas och 

istället skapas en butiksmiljö och atmosfär där olika sinnesstimuli befinner sig i harmoni med 

varandra.  

 

Undersökningen syftar inte till att generalisera och vi kan därför inte uttala oss om 

användningen av sinnesmarknadsföring inom hela detaljhandeln eller i alla mikroföretag utan 

endast om de vi studerat. Däremot finns anledning att anta att resultatet även är representativt 

för andra mikroföretag inom detaljhandeln eftersom de atmosfäriska variabler som undersökts 

förekommer i princip i alla fysiska butiksmiljöer inom detaljhandeln. Även då många 

mikroföretag arbetar utifrån liknande premisser vad gäller exempelvis omsättning, resurser 

och att de bedriver handel på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Den övergripande slutsatsen vi kommit fram till är att skapandet av sinnesupplevelser är något 

som används i mikroföretag; att det finns en medvetenhet om de mänskliga sinnena vid 

utformningen av en butiksmiljö. Begreppet sinnesmarknadsföring är möjligtvis inte utbrett hos 

mikroföretag i detaljhandeln eller grunden till olika beslut i butiksmiljöerna. Men vi har 

observerat att intresse och viljan till att skapa sensoriska upplevelser i mikroföretag finns. 

Sinnesmarknadsföring är därför inget som enbart företag med stora resurser har möjlighet att 

använda sig av. Slutsatsen är att företag i detaljhandeln kategoriserade som mikroföretag utifrån 

de förutsättningar och den vision för butiksatmosfären som finns kan använda, och använder, 

sinnesmarknadsföring genom att skapa sinnesupplevelser för att differentiera sin verksamhet 

och skapa konkurrensfördelar. 
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7. Slutdiskussion och fortsatt forskning 

En observation som har härletts ur denna undersökning tar inte bara förståelse för 

sinnesmarknadsföring i mikroföretag i beaktning. Den berör snarare sinnesmarknadsföring i 

alla företag med fysiska butiksmiljöer oavsett storlek. En medvetenhet finns hos beslutstagarna 

i mikroföretag gällande kunder som är allergiska eller känsliga mot dofter och de förhåller sig 

även till detta. Vi menar att detta kan skapa en diskrepans mot det som i 

sinnesmarknadsföringen kallas för doftmarknadsföring, då stimulans av luktsinnet är väsentligt 

för att skapa en fulländad sinnesupplevelse där alla sinnen stimuleras. Vi anser därför att denna 

aspekt kan ge nya perspektiv för framtida forskning inom ämnesområdet. 

 

Några av de grundpelare som format vår studie är “Sinnesmarknadsföring - Teoretiska och 

empiriska utgångspunkter” skriven av Bertil Hultén samt “Sinnesmarknadsföring” författad av 

Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk. Bertil Hultén har genomfört ett flertal 

studier med grund i sinnesmarknadsföring som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och 

benämns bland annat som en av pionjärerna inom sinnesmarknadsföring och att han gjort 

sinnesmarknadsföring till sitt område (Adlibris, u.å.). I litteratur som vi tagit del av under denna 

studie, författad av Hultén men även av andra forskare, uppmärksammas dock varken sensorisk 

överbelastning eller det faktum att allergi hos kunden kan förekomma i förhållande till 

doftmarknadsföring (se t. ex. Helmefalk & Hultén, 2017; Hultén, 2014; Hultén et al., 2011; 

Mattila & Wirtz, 2001; Turley & Milliman, 2000). Under studiens gång har vi insett att 

sinnesmarknadsföring till viss del förskönas av flertalet forskare och författare av vetenskapliga 

studier och marknadsföringslitteratur. Detta då risker och konsekvenser som kan uppstå vid 

skapandet av sinnesupplevelser i butiksmiljön i stor utsträckning inte berörs. Framtida studier 

inom ämnet sinnesmarknadsföring kan med fördel undersöka hur aspekter som allergi och 

sensorisk överbelastning kan påverka användandet av sinnesmarknadsföring i den fysiska 

butiksmiljön. Detta kan då möjligtvis bidra till en större och mer komplett helhetsbild av hur 

sinnesmarknadsföring kan användas. 

  

Detta innebär dock inte att vi anser att sinnesmarknadsföring är ett undermåligt 

marknadsföringsverktyg. Det är snarare tvärtom, vi ser att sinnesmarknadsföring i hög grad är 

ett effektivt marknadsföringsverktyg för att kommunicera mot kund och skapa 

konkurrensfördelar. Sinnesmarknadsföring är inte endast möjligt att använda i fysiska 

butiksmiljöer utan kan likväl användas inom traditionell marknadsföring som exempelvis 
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reklamfilmer eller reklamutskick och av e-handelsföretag (Hultén et al., 2011; Peck & Shu, 

2009; Peck & Wiggins, 2006). Genom att en individs sinnen har en så framstående påverkan 

på hur en individ upplever sin omgivning är sinnesmarknadsföring ett rationellt sätt att påverka 

och stimulera kunderna i marknadsföringssyfte. Det här gör att även vi, likt Hultén (2014), ser 

positivt på den framtida utvecklingen och spridningen av sinnesmarknadsföring, inte minst i 

förhållande till den fysiska butiksmiljön och den växande e-handeln. Detta då möjligheten finns 

att använda flertalet sinnesstimuli som inte är genomförbart på samma sätt i en onlinemiljö. 

 

Resultatet av den här undersökningen visar bland annat att applicering av sinnesmarknadsföring 

i fysisk butik för mikroföretag inte nödvändigtvis behöver innebära strategisk användning av 

sinnesstimuli för människans samtliga fem sinnen. Sinnesmarknadsföring kan istället tillämpas 

i mindre skala där sinnesstimuli används genom att vissa prioriteras för att skapa en 

multisensorisk varumärkesupplevelse och de kan även förändras i förhållande till de resurser 

och visioner som finns i företaget. Denna kunskap kan vara av intresse för företagsledningar i 

mikroföretag att ta del av. Detta då den kan ge ett annorlunda perspektiv på hur 

sinnesmarknadsföring kan användas för att skapa konkurrensfördelar genom att strategiskt 

anpassa sinnesupplevelserna i sina butiksmiljöer, även om de inte har samma resurser som 

exempelvis stora kedjeföretag. Detta kan även ge sinnesmarknadsföring som 

marknadsföringsområde en större spridning, i och med att fokuset då inte är på att stimulera 

människans alla fem sinnen utan det visar istället att skapandet av sinnesupplevelser är något 

som kan appliceras i företag oavsett storlek. 

 

Kunskapen som framkommit av denna studie kan även vara av intresse för forskare inom 

området sinnesmarknadsföring att ta del av. Detta då det enligt våra kunskaper finns ett stort 

antal studier och omfattande litteratur från det teoretiska perspektivet om hur 

sinnesmarknadsföring kan användas. Men hur sinnesmarknadsföring appliceras i fysiska 

butiksmiljöer av verkliga företag, och då speciellt inom detaljhandeln, är ett område som inte 

behandlats i samma utsträckning som det teoretiska perspektivet. Vår undersökning visar 

exempelvis att det är många olika faktorer som bestämmer vilka sinnesstimuli som strategiskt 

används av mikroföretag. En annan sida av sinnesmarknadsföring har då framkommit; en sida 

som inte helt överensstämmer med den teoretiska bilden. Denna kunskap gör det möjligt att 

bredda sinnesmarknadsföring från det teoretiska perspektivet och genom att inkludera 

erfarenheter från företagsledare om användningen av olika sinnesstimuli i verkligheten kan 
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framtida forskning utveckla sinnesmarknadsföring till ett flexibelt verktyg som kan hanteras av 

företagsledare i allt från enmansföretag till stora kedjeföretag. 

 

Ytterligare studier som fokuserar på hur sinnesmarknadsföring används i fysiska butiksmiljöer 

av företag kan med fördel göras. Detta då en mer utförlig kunskap om hur sinnesmarknadsföring 

kan appliceras i verkligheten kan skapas. Genom att välja andra utgångspunkter som 

exempelvis företag som klassas som annat än mikroföretag eller en inriktning mot specifika 

branscher kan vetskapen om hur sinnesmarknadsföring används i verkliga företag breddas och 

ge en mer utförlig bild av ämnet. Detta då studier i sådana fall kan visa om det exempelvis finns 

likheter eller skillnader mellan de sinnesupplevelser som skapas och arbetet med 

sinnesmarknadsföring i överlag. Detta kan bidra till att den teoretiska bilden av 

sinnesmarknadsföring kan utvecklas och anpassas efter verkliga förhållanden. 
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Bilaga 1. Frågemall 

 

Synsinnet Ljudsinnet Känselsinnet Lukt Butiksyta 

Ljusstyrka  ▢ Musik Y/N  ▢/▢        Temperat.  ▢ Används?   ▢ Kundvarv   ▢ 

Ljustemp.   ▢ Bak/förgr     ▢ Känna på   ▢ Reflektera  ▢ Atmosfär    ▢ 

Ljusplacer  ▢ Volym          ▢ Uppmana? ▢ Kongruens ▢ Helhet        ▢ 

Färger        ▢ Genre          ▢ Tillgängl.    ▢ Slags          ▢ Effekt          ▢ 

Layout        ▢ Målgrupp    ▢ 
  

Kunskap     ▢ 

Skyltning    ▢ Högta.plac  ▢ 
  

Intresse      ▢ 
 

Tempo         ▢ 
  

Process      ▢ 
    

Frekvens    ▢ 
   

Allt, viktigt? ▢ Multisens   ▢ 

 

• Du/ni kommer som sagt anonyma i uppsatsen, men vi tänkte för att få en lite bättre 

helhetsbild om du kunde presentera dig lite. 
 

• Kan du beskriva och berätta om din butik 
 

• Berätta lite om hur ni arbetar med butiksytan? 

o (Tänkte först lite generellt och sen mer specifikt) 
 

• Syn  

o Berätta om hur du tänker med belysningen 

o Berätta om hur du tänker med Färgsättning  

o Berätta om hur du tänker med Placering  

  

• Hörsel 

o Berätta om hur du tänker kring användningen av musik  

▪ Om ingen musik, hur kommer det sig? 

▪ Högtalarplacering 

o Berätta hur ni tänker kring ljud i er butiksyta i allmänhet 

  

• Känsel 

o Berätta om hur du tänker gällande placering av produkter i butiken? 

o Tänker du på hur temperaturen är i lokalen? 

•  Lukt 

o Berätta lite om användandet av dofter i butiken? 
 

• Berätta lite när ni gör förändringar i butiksmiljön? (processen?) 

•  Avslutning 

• Har du/ni några frågor till oss innan vi avslutar? 


