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Sammanfattning 

I dagens samhälle gör butikerna allt för att konkurrera på marknaden, och på senare tid tycks 

en trend som kallas sinnesmarknadsföring ha attraherat många företag, men fortfarande långt 

ifrån alla. Tankesättet är fortfarande nytt och innebär att man genom olika metoder försöker 

påverka kundernas fem sinnen; hörseln, synen, luktsinnet, smaksinnet och känselsinnet, på ett 

sätt som gör att de omedvetet känner ökad köplust och på så vis konsumerar mera i butiken de 

befinner sig i.  

 

Vi blev intresserade av att se om forskningen inom detta område stämmer överens med 

konsumenternas egna upplevelser och önskemål när de går in i en butik, eller om de 

överhuvudtaget påverkas av några yttre faktorer som manipulerar deras sinnen och gör att de 

känner att de behöver just den där tröjan lite extra idag bara för att en bra låt spelas inne i 

provhytten.  

 

Vi grundade denna rapport på en kvantitativ samt kvalitativ undersökning, som bestod av dels 

en enkätundersökning med 106 respondenter via det sociala mediet Facebook, där vi ansåg 

oss nå ut till flest, mest och bäst respondenter i spridda åldrar och relativt jämn 

könsfördelning. Av de som medverkade var 63 kvinnor och 43 var män. Samt dels en 

kvalitativ intervju med tre butikschefer från butikerna Guldfynd, Vero Moda och Jack and 

Jones.  

 

Resultatet på vår problemställning, ”vilket sinne som kunden blir mest påverkad av”, gav oss 

en bra bild av hur verkligheten ser ut när det gäller både konsumenternas egna åsikter, 

butikschefernas kunskap inom området samt att ren forskning går hand i hand och mynnar ut i 

en relativt slagstark slutsats. 
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Summary 

In today's society the stores tries in every way to compete in the market, and it seems like a 

trend called sensory marketing have attracted many companies, but still far from all. The 

mindset is still new and involves using different methods trying to influence customers' five 

senses: hearing, sight, smell, taste and tactile sense, in a way that makes them unconsciously 

feel an increased desire to buy and thus consume more in the store they are in. 

 

We were interested to see if the research in this area is consistent with consumers' own 

experiences and preferences as they walk into a store, or if at all affected by any external 

factors that manipulate their minds and makes them feel that they need that sweater a little 

extra today only because a good song is played inside the fitting room. 

 

We based this report on a quantitative and qualitative study, which consisted of both a survey 

with 106 respondents via the social media Facebook, where we considered ourselves to reach 

out to the largest, best and most respondents in scattered ages and relatively equal balance 

between females and men. Of those who participated, 63 were women and 43 were men. As 

well as a qualitative interview with three store managers from the stores Guldfynd, Vero 

Moda and Jack & Jones 

The result of our problem, "which senses the customer is most influenced by," gave us a good 

picture of the realities regarding both consumers own views, store managers' knowledge in the 

field and that pure research go hand in hand and joins the a relatively strong impact 

conclusion. 
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1.  Inledning 

Sinnesmarknadsföring är ett nytt begrepp i Sverige, men blir alltmer vanligt inom svensk 

handel. Kunderna efterfrågar något mer än bara produkten, de vill känna tillfredsställelse 

och att köpet uppfattas mer som en upplevelse. Bertil Hultén anser att för att nå ut på ett bra 

sätt till människor är genom att få marknadsföringen så upplevelseinriktad som möjligt, detta 

genom att stimulera de fem sinnena. Alltså så kallad sinnesmarknadsföring, då de fem 

sinnena stimuleras och kunden uppfattar köpet som en upplevelse och inte bara ett köp, detta 

gör att kunderna blir nöjda och mer tillfredsställda.
1
 

 

Sinnesmarknadsföring är då alla fem sinnena samverkar med varandra på något sätt, enligt 

Bertil Hultén fungerar denna typ av marknadsföring på bästa sätt då flera av sinnena 

samverkar med varandra. Han anser även att sinnesmarknadsföring handlar om en långsiktig 

strategi och att bygga upp långvariga relationer med kunderna.
2
 

                                                 
1
 lnu.se  

2
 lnu.se  
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1.1 Bakgrund 

 

Det är en ny trend inom marknadsföring som fler företag får upp ögonen för, dock är det 

fortfarande många som ligger steget efter. Forskning tyder på att stimulans av människans 

fem sinnen, helst samtidigt, bidrar till att kunden känner ökad köplust.
3
 De fem sinnena att 

stimulera är syn, hörsel, känsel, smak och lukt. 

I Kennedys artikel från 2008 menar han att det i en tid som denna, då företag måste 

konkurrera för att överleva, är oerhört viktigt att införliva sinnena i det som erbjuds kunden 

för att få en mer övertygande effekt. En gynnsam kooperation mellan sinne och produkt, 

bidrar till en stark emotionell koppling mellan mottagare och avsändare. Impulsköp kan vara 

en följd av att sinnena engageras på rätt sätt, samt att det ger känslomässiga reaktioner som 

gör att kundens rationella tänkande avtar.
4
 Som butik i detaljhandeln anser vi precis som 

forskningen ovan att det är otroligt viktigt att marknadsföra och visa upp sina produkter på 

bästa sätt, vilket görs i en kooperation mellan sinne och produkt. Detta måste utföras då det 

finns ett sådant enormt utbud av konkurrenter på marknaden idag som alla vill expandera och 

ta marknadsandelar.
5
  

 Det är ett intressant ämne att studera eftersom det är ett relativt nytt tankesätt som blir allt 

vanligare, vilket bör betyda att det är en fungerande metod för marknadsföring. Det 

huvudsakliga problemet vi skall belysa är huruvida detta är ett framgångsrikt koncept, om det 

gynnar en butik att stimulera människans fem sinnen i sin marknadsföring eller inte.  

Det vi även vill belysa närmare är hur kunden påverkas i ett första ögonblick i butiken och 

vad kunden lägger märke till. Även vilka faktorer inom de fem sinnena som höjer värdet för 

en kund för att det mer sannolikt skall leda till köp. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I dagens samhälle är det oerhört viktigt att jobba med marknadsföring för att kommunicera 

och nå ut till sina kunder så att företag kan konkurrera på marknaden. Många företag tror att 

den enda kanalen mellan kund och företag är genom reklam, annonser och media, många 

glömmer bort den viktiga biten när det gäller att stimulera kundens alla sinnen och inte bara 

                                                 
3
 Hultén, 2011 

4
 Kennedy, 2008 

5
 Lisanti, 2002 
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ett fåtal. Detta är ett problem då många företag hade kunnat vara betydligt lönsammare om de 

haft kännedom om sinnespåverkans betydelse på kunderna. Som vi tidigare nämnt kan 

orsaken till att företag inte använder sig av sinnesmarknadsföring grunda sig i deras okunskap 

om vad begreppet innebär och hur det egentligen fungerar.  

I en artikel från 2006 förespråkar Moore att företag ständigt bör aktivera kundens samtliga 

fem sinnen för att leverera en fullständig upplevelse på bästa sätt, vilket i sin tur skall leda till 

att kunden känner ökad köplust. Han poängterar även vikten av att skapa en känslomässig 

relation mellan konsument och företag, och att det är en central del för företagets framtida 

framgång.
6
  

Det företag bör arbeta emot är att ta reda på vilket eller vilka strategier som påverkar kunden 

att vilja köpa mer, det hänger ihop med vår problemformulering på så sätt att vi tror sinnena är 

en nyckel till detta. Företagen måste anpassa sig till vad kunderna värdesätter i detaljhandeln 

och försöka förmedla detta genom sinnespåverkan. För att sedan uppmuntra kunden genom en 

bra helhetsupplevelse.  Vi tror dock inte att endast sinnesstimulans bidrar till att en butik blir 

lönsammare men anser att det är en bra nyckel till framgång.  

1.3 Problemformulering 

Den övergripande forskningsfrågan vi kommer att utgå ifrån är; 

- Vilken sinnespåverkan uppmärksammar och värdesätter kunden mest för att de skall 

uppmuntras till köp? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna rapport och forskning är att få kunskap om huruvida det är gynnsamt att 

använda sig av sinnesmarknadsföring eller inte, och hur kunden uppmärksammar detta för att 

det ska leda till köp. Det är intressant på grund av att företag på senare tid börjat använda sig 

mer av metoden inom olika branscher, men också för oss själva som blivande butikschefer, då 

vi kommer veta vad som är lönsamt att lägga tid och pengar på. 

Det vi även kommer att ta reda på i denna studie är vilket av de fem sinnena som fungerar 

bäst vid så kallad sinnesmarknadsföring. Detta kommer att vara en väsentlig del då företag får 

kunskap om vilket sinne de främst skall jobba med för att stimulera kunderna och kunna öka 

sin försäljning.  

                                                 
6
 Moore, 2006 
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Kunskapen vi vill få ut av denna fördjupade undersökning är att både förmedla och få 

kännedom om vikten av sinnesmarknadsföring då vi tror det är en viktig och relativt 

outforskad aspekt inom handeln.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har gjort en undersökning om vilket sinne kunden påverkas mest igenom i en butik, men 

har valt att bortse från två sinnen som vi anser vara irrelevanta i just de butiker vi vänt oss till. 

Detta är smaksinnet och känselsinnet. Förklaringen till detta är att vi anser smaksinnet vara 

irrelevant på grund av att det är väldigt sällan företag använder sig av smaksinnet i en kläd 

eller smyckesbutik, detta är en mer relevant faktor i en livsmedelsbutik. Vi har även valt att 

bortse från känselsinnet då det handlar om tre fysiska butiker där det är en självklarhet att det 

går att känna, prova och ta på sakerna i butiken.  

 

Dock förstår vi att det är lika självklart att ta på saker som att se och höra i en butik, den enda 

skillnaden vi ser är att synen, lukten och hörseln går att manipulera i större grad genom att 

påverka kunden omedvetet. Det vi menar är att det går att skapa en gladare stämning med 

musik, framhäva produkter på ett missvisande sätt genom synupplevelser, eller inge en viss 

känsla med hjälp av dofter, dock går det inte att ändra smak på en produkt, göra en tröja 

mjukare eller förändra ett material när kunden väl känner på varan, det den känner är det den 

får, så att säga. 

 

Vi har alltså valt att inte undersöka smak- och känselsinnet eftersom dessa två kräver en aktiv 

handling från kunden själv när denne befinner sig i butiksmiljön. Att smaka på något, eller att 

ta på något, detta är ett val kunden gör medvetet. Hörseln, synen och lukten är alla sinnen där 

det inte krävs en aktiv handling från kundens sida för att bli påverkad, detta sker helt utanför 

kundens medvetande. Det är dessa omedvetna påverkansfaktorer vi ville undersöka i vårt 

arbete, och känner därför att det är rätt beslut att utesluta de som kräver ett aktivt val från 

kunden för att kunna göra en rättvis bedömning i vårt resultat där alla sinnen är av samma 

påverkanstyp.  
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2. Metod  

I detta kapitel kommer vi behandla de metoder vi använt oss av för att kunna besvara vår 

problemformulering på ett så bra sätt som möjligt. Metoden vi har valt att jobba utifrån för att 

söka svar på våra frågor är genom kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar via 

frågeformulär och intervjuer.  

Vi har valt att tillämpa både en kvalitativ och kvantitativ metod på grund av att vi känner att 

det är ett såpass informativt underlag vi behöver för att kunna dra slutsatser av vår 

undersökning och ge svar på vår problemställning. Endast en kvalitativ undersökning med 

intervjuer från butikschefer i valda butiker skulle ge en smal bild av hur verkligheten ser ut 

och endast vad cheferna tror påverkar deras kunder. Dock är detta en bra metod för att få en 

djupare förståelse kring det valda ämnet eftersom vi i intervjun lämnar många öppna frågor 

som inte ger inrutade svar samt ger en större flexibilitet.
7
  

Samtidigt som endast en kvantitativ undersökning med enkätsvar från ett flertal konsumenter 

skulle ge en bred bild av hur kunden uppfattar butiker och dess marknadsföring. Detta skulle 

gå att koppla till teorier för att komma fram till om bara respondenternas åsikter stämmer 

överens med forskningen. Kvantitativ data är ett bra sätt att senare behandla i statistik, 

diagram osv, då de oftast mäts i siffror.
8
 

 Men vi anser att den optimala undersökningsmetoden innehåller både kvantitativ och 

kvalitativ data, där man också kan se huruvida butikscheferna arbetar med och vet om hur 

detta med sinnesmarknadsföring påverkar deras kunder. 

2.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa forskningen kan beskrivas genom att det ger resultat på sådant som är enkelt 

att kvantifiera såsom siffror, verkliga angivna mängder och tillfällen. De kvantitativa 

undersökningarna kan exempelvis göras genom enkätundersökningar, frågeformulär och 

experiment. Frågorna ska vara utformade på ett strikt sätt med ja och nej frågor eller 

aldrig/ibland/ofta osv. Det ska finnas en tydlig bild på hur och vad forskaren vill undersöka 

                                                 
7
 Jacobsen, 2002 

8
 Jacobsen, 2002 
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redan från början. Sedan sammanställs svaren i form av statistik såsom diagram eller tabeller.
9
 

Den kvantitativa metoden är extensiv i och med att den hanterar många enheter på samma 

gång och inte bara en individ. Den mest använda kvantitativa ansatsen är enligt Jacobsen 

enkätundersökningar där det endast finns begränsade svaralternativ för respondenten.
 
 De 

kvantitativa undersökningarna handlar kort och gott om att undersöka mer på bredden, vilket 

innebär mer ytliga frågor, få svarsalternativ och fler respondenter. 
10

 

2.2 Kvalitativ metod 

Enligt Jacobsen är den vanligaste kvalitativa undersökningsmetoden individuella intervjuer, 

då den är mest lämplig när få enheter undersöks
11

, vilket i vårt fall passar bra.  

Den kvalitativa forskningen är mer djupgående, på varför, hur och vad något går till och dess 

sammanhang.
12

 Vid de kvalitativa undersökningsmetoderna kan forskaren använda sig av 

fokusgruppsintervjuer eller intervjuer med enskilda personer. Vid fokusgruppsintervjuer är det 

en mer öppen diskussion som exempelvis fokuserar på deltagarnas känslor, åsikter och 

attityder och utifrån det växer det fram en teori under arbetsgången. Vid enskilda intervjuer 

ställer forskaren mer djupgående frågor till respondenten vilket resulterar i en mer kvalitativ 

undersökning. I de kvalitativa undersökningarna handlar det mer om att gå på djupet istället 

för att gå på bredden. Vilket innebär att det är färre respondenter, mer undersökande frågor 

och djupgående diskussioner.
 13

 

2.3 Vårt tillvägagångssätt 

Vår kvantitativa undersökningsmetod har vi genomfört genom att skicka ut en 

enkätundersökning till 106 personer via Facebook, eftersom att vi tror att vi får mest respons 

ifrån detta sociala medie, samt att det ger oss en bred respondentgrupp då vi ser till kön och 

ålder.  

Vi har även intervjuat tre stycken butikschefer som svarar för vår kvalitativa 

undersökningsmetod. De butiker vi har valt att intervjua butikscheferna ifrån är Vero Moda, 

Jack & Jones och Guldfynd i Lidköping där det är tre kvinnliga butikschefer.  

                                                 
9
 traningslara.se 

10
 Jacobsen, 2002 

11
 Jacobsen, 2002  

12
 traningslara.se  

13
 traningslara.se  
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Den kvantitativa undersökningen ägde rum genom att en enkät sändes ut via dolt meddelande 

till 147 personer via det sociala forumet Facebook. I meddelandet fanns en förklaring till vad 

vi gjorde för sorts undersökning, samt varför, och hur de skulle gå tillväga för att svara på 

enkäten. Vi sände ut denna enkät från varsin dator hemifrån till respondenterna en 

eftermiddag och hade tanken att sammanställa efter maximalt en veckas svarstid.  Efter en 

veckas tid sammanställde vi de svar vi fått in till den statistik som finns i rapporten. 

Den kvalitativa undersökningen var mer tidskrävande, eftersom vi gjorde tre kvalitativa 

intervjuer vid olika tillfällen individuellt med berörda butikschefer. Vi bokade dessa möten ett 

par veckor i förtid, och bad dem avsätta en timme när det passade i deras schema. Intervjuerna 

utfördes i valda butiker. Vi båda var närvarande vid samtliga intervjuer, där den ena förde 

samtalet och den andra antecknade och skötte inspelningen.  

När intervjuerna var genomförda träffades vi för att sammanställa med hjälp av det inspelade 

materialet och skapade den kvalitativa undersökningen som finns att ta del av i denna rapport. 

Fördelar med de metoder vi valt är att vi får en bred bild från alla parter som ingår i processen 

sinnesmarknadsföring, från konsument till utövare i form av butikschef och ledare. Vi är 

mycket nöjda med spridningen av respondenternas åldrar och kön i den kvantitativa metoden.  

2.4 Litteraturval 

Vi har utöver våra givna undersökningsmetoder använt oss av datainsamling via nätet, 

litteratur, som till stor del använts som kurslitteratur, samt artiklar för att kunna jämföra våra 

svar med teorin och koppla samman dessa för att förhoppningsvis kunna dra en slutsats. Vi 

har också använt oss av ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar de ämne vi undersöker 

för att kunna se tidigare slutsatser och svar på de frågor vi undersöker.  

För att kritisera våra litteraturval anser vi att vi kunde använt oss av ytterligare ett par 

vetenskapliga artiklar för att få en bredare bild kring det som redan forskats inom vårt 

område, men med den tidsram vi haft fann vi inte detta möjligt. Vi anser dock att de forskares 

artiklar vi tagit del av är relevanta då de är tillförlitliga källor som grundar sig i vetenskaplig 

forskning. Litteraturen vi valt anser vi vara inom tidsramen för att vara aktuella, framförallt 

våra huvudreferenser som Hultén, 2011, Nordfält 2007, Samt Mossberg 2003. Tilläggas bör 

att majoriteten av vår insamlade litteratur är skriven på 2000-talet, några få är äldre, men vi 

anser ha belägg att använda dessa då det är så pass grundläggande fakta. Exempelvis 

Ackermans information om att synsinnet innehar en tredjedel av kroppens sinnesceller, och är 
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kroppens viktigaste sinnesorgan. Vi tror ej att nyare forskning hade gett ett annat svar, därför 

valde vi att använda oss av denna. De huvudreferenser vi använt är huvudsakligen av svensk 

kontext. 

 

2.5 Metodkritik 

De nackdelar vi kan se med den kvalitativa metoden är att vi kunde valt någon eller ett par 

butiker med manliga butikschefer för att få åsikter från båda kön, samt försökt tagit kontakt 

med högsta ledningen eller marknadsföringsansvarig på huvudkontoret på respektive företag. 

Detta för att utöka den kvalitativa metoden med värdefull och relevant information, då de 

butikschefer vi intervjuade inte hade full insikt i arbetet med sinnesmarknadsföring då man 

fick vissa restriktioner uppifrån om hur man skall skylta sina varor, musiken de spelar osv.  

Den kritik vi kan ge vårt val av den kvantitativa metoden är att vi borde gett mer utrymme för 

egna svar och reflektioner hos respondenterna, istället för att ge givna svarsalternativ, som 

hela vår enkät bestod av. Detta hade varit positivt för att få helt ärliga och mer utförliga svar 

från våra respondenter.  

2.5.1Resultatets tillförlitlighet 

För att kunna lita på en undersökning måste det läggas stor vikt vid trovärdighet och tillförlit-

lighet. Detta innebär att undersökningen måste göras på rätt sätt och inge en känsla av trovär-

dighet och tillit.
14

 Vi har i vår forskning valt att göra kvalitativa intervjuer med tre butiksche-

fer inom detaljhandeln, detta anser vi därför vara tillförlitlig forskning.  

Dock skall beaktas att butikscheferna kan ha intresse av att ge en förskönad bild av hur de 

jobbar för att de skall framstå som mer i framkant än de kanske egentligen är. En annan 

aspekt kan även vara av den anledning att de från huvudkontoret fått direktiv om att de inte 

får tala negativt om företaget vid material som skall publiceras för allmänheten, vad gäller 

denna rapport.   

För att minimera risken att butikschefen ger oss svar som denne tror ”vi vill höra”, utformade 

vi intervjuguiden och våra frågor på ett väldigt öppet sätt, där det fanns möjlighet att svara 

fritt på frågan ur vilken synvinkel man ville. 

 

Vi utförde också en kvantitativ undersökning genom enkäter som skickades ut på det sociala 

mediet Facebook till totalt 147 personer, där 106 av dessa valde att svara. Detta ger ett bortfall 

på 41 personer, vilket vi förmodar kan bero på en rad olika saker. Delvis att de inte varit ak-
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tiva på forumet under denna period, att man fann vår enkät komplicerad och tidskrävande att 

besvara, eller inte ville delta i undersökningen.  

Informationen vi samlade därifrån anser vi vara trovärdig och tillförlitlig då vi fick svar från 

en väldigt bred målgrupp vad gäller både kön och ålder. Trots att denna sändes ut till vår vän-

lista på forumet anser vi inte detta ha vinklat det resultat vi fått. Eftersom majoriteten av dessa 

personer inte ingår i vårt personliga nätverk, utan istället av delvis utländsk släkt, vänners 

vänner samt okända personer med en väldigt bred åldersfördelning, men självklart också en 

del personliga kontakter. 

 2.5.2 Validitet & reliabilitet 

När en kvantitativ undersökning utförs skall den också innehålla vetenskaplig kvalitet som 

mäts genom validitet och reliabilitet. Validitetsbegreppet används för att beskriva om studien 

mäter det som avsett att mätas.
15

 Vi anser att vår kvantitativa undersökning håller sig till det 

vi från början avsett att mäta, både genom enkätfrågornas utformning samt svaren vi fick från 

respondenterna.  

En kvantitativ undersökning skall också mätas utifrån dess reliabilitet, som betyder hur mät-

säker metoden vi valt är, och hur väl det mäter det vi från början velat mäta.
16

 Vi anser att vår 

kvantitativa metod mäter det som var avsett att mätas på ett bra sätt, men att svarsfrekvensen 

på 106 respondenter är aningen låg för att kunna kalla reliabiliteten hög. Dock anser vi det 

ändå möjligt att utifrån dessa svar dra vissa slutsatser. 

 

2.5.3 Etiska aspekter 
Innan intervjuerna med butikscheferna informerade vi om att informationen de gav oss skulle 

finnas tillgänglig för allmänheten inom en snar framtid. Detta för att förebygga att de 

berättade något som kunde bidra till lidande i ett senare skede, så som företagshemligheter 

bland annat. Likaså i vår enkätundersökning informerade vi om vad arbetet skulle användas 

till, dock är de 106 respondenterna anonyma efter att statistiken publicerats i arbetet, där inga 

namn finns med. 
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2.6 Urval av enheter samt respondenter 

När det gäller vårt urval av respondenter till den kvalitativa forskningen ville vi ha 

respondenter inom detaljhandeln, och när vi valt denna inriktning i arbetet föll det naturligt att 

vända oss till chefer inom kläd & smyckesbranschen. Anledningen till att vi endast valde att 

intervjua tre stycken berodde på vår begränsade tidsram. Vi valde en damklädesbutik, en 

herrklädesbutik samt en smyckesbutik för att se om det fanns likheter samt skillnader i 

tankesättet kring sinnesmarknadsföring i de olika genrerna av detaljhandelsbutiker. Vi ansåg 

dessa butiker intressanta då vi tycker att det är mycket intressant med olika kundgrupper, samt 

för att kunna jämföra och se eventuella skillnader både ur butikschefernas perspektiv men 

även genom enkätsvaren.  

När det gäller urvalet av respondenter till den kvantitativa forskningen tänkte vi som så att vi 

ville sprida respondenternas ålder och kön så gott det gick och samtidigt få så många svar som 

möjligt. Därför föll vårt val på ett stort antal Facebook-kontakter, där många personer vistas 

varje dag och hellre svarar via nätet än på en pappersenkät. Av de 106 personer som besvarat 

vår enkät var 43 stycken av dessa män, i åldrarna 18-55 år, medan 63 av respondenterna var 

kvinnor i åldrarna 15-60. Detta är enligt oss en klart godkänd spridning vad gäller kön och 

ålder och därför anser vi oss kvalificerade till att dra slutsatser genom de svar vi fått. Valen av 

respondenter gjorde vi aktivt då vi skickade ut enkäten, eftersom vi valde personer vi vet ofta 

handlar inom detaljhandeln.   
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Inledning 

Vi inleder teorikapitlet med att först beskriva kortfattat begrepp som vi anser vara viktiga att 

veta vad de innebär för att lättare förstå rapportens innebörd i såväl empiri som teorikapitlet. 

Sedan fortsätter vi med att gå in på vad sinnesmarknadsföring egentligen är, för att ytterligare 

förtydliga detta område då hela arbetet kretsar kring begreppet. Vi har sedan valt teorier som 

vi anser vara relevanta och intressanta för vår forskning kring området sinnesmarknadsföring. 

Vi vill att de teorier vi valt skall bidra med ny kunskap på området även om tidigare forskning 

utförts. Till en början har vi valt att beskriva varje relevant sinne för att få en bild av hur de 

fungerar och sedan kunna koppla samman med de övriga teorierna kring 

sinnesmarknadsföring, butiksatmosfär och upplevelserummet som också är oerhört relevanta 

teorier och delar i vår forskning.  

 

3.2 Viktiga begrepp 

Sinnesmarknadsföring menas med att skapa en helhetsupplevelse som tillfredsställer kunden 

genom att stimulera de fem sinnena.
17 

Upplevelserummet innebär den fysiska omgivningen där kunden producerar och konsumerar 

tjänsten eller produkten.
18

 

Kundlojalitet är återkommande kunder till företaget.
19

 

Butiksatmosfärens centrala delar är butikens layout, musik, färg, ljus och personalen i 

butiken.
20

  

3.3 Sinnesmarknadsföring 

Begreppet sinnesmarknadsföring innebär att man genom sinnesstrategier etablerar en 

upplevelse hos kunden som knyter an till personlighet, livsstil och identitet för att öka 
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19
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20
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kundens köpbehov. 
21

 Sinnesmarknadsföring bygger på att hjärnans fem sinnen står i centrum, 

det är i hjärnan hos människan ett varumärkes image skapas, i form av mentala bilder och 

föreställningar. Den så kallade upplevelselogiken är individuell och personlig, och innebär att 

människans fem sinnen uppfattar och tolkar en upplevelse antingen med sinnena var för sig, 

eller tillsammans. Det ultimata är då fler sinnen interagerar, vilket kallas multisensorisk 

varumärkesupplevelse. Hultén har i sin bok sinnesmarknadsföring en modell som förklarar 

begreppet sinnesmarknadsföring och förtydligar begreppet multisensorisk 

varumärkesupplevelse ytterligare; 

 

 

Figur 1.1Sinnesmarknadsföring - en modell (Hultén et al, 2011, s.21) 

 

3.4 Sinnena 

3.4.1 Luktsinnet 

År 2007 konstaterade Sveriges reklamförbund att luft, ventilation och doft skulle bli årets 

mest växande trend inom affärsområden. Detta för att fler och fler skulle komma underfund 

med att kundernas trivsel och välbefinnande är en nyckel till framgång på så vis att man kan 

stimulera människan till att känna vissa saker, till exempel såsom ökad köplust.
22

 Ett exempel 

på vad stimulering av luktsinnet kan bidra till, är att det visat sig att om dofter införs i företags 

marknadsföring har vinsterna i vissa fall ökat med 40 procent.
23

 Luktsinnet hade sedan länge 

varit ett av människans mest outforskade sinnen, men tack vare 2004 års Nobel pristagare 
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Richard Axel och Linda Buck vet vi att luktsinnet kan urskilja och känna igen mer än 10 000 

olika dofter, vilket har stor betydelse för människans upplevelser och tillfredställelse. 

Luktsinnet är människans mest direkta sinne, vilket gör att det är svårt att förvränga en 

doftupplevelse, då ingen markant omvandling sker på vägen till hjärnan. Det är därför en 

effektiv metod, eftersom den berör utan möjlighet till justering i någon form.
24

 Något företag 

bör ha i åtanke är att människan påverkas olika beroende på bland annat både sinnesstämning 

och kön. Har människan en god sinnesstämning bidrar detta ofta till en positiv doftupplevelse, 

men också tvärtom.
25

 Som tidigare nämnt kan dofter påverka de båda könen olika mycket, 

kvinnor är känsligare mot vissa dofter än män, och har dessutom en bättre förmåga att 

identifiera dofter än män. Det är därför väsentligt för företag som vill använda sig av dofter att 

ta hänsyn till så kallade ”genuslika” dofter som kännetecknar manligt eller kvinnligt, 

beroende på vad de vill förmedla och vem de vill påverka.
26

 Rätt doft vid rätt tillfälle har visat 

att kunderna blir mer öppna för nya köp och ökar tiden i butiken innan beslut fattas, vilket 

mer sannolikt leder till ett positivt köpbeslut.
27

 Det har exempelvis bevisats att dofter av vanilj 

och klementin får kunderna att omedvetet stanna längre i butiken de vistas i.
28

 Kundlojalitet är 

något alla strävar efter att få, och detta kan dofter i butiksmiljö bidra med. Det visar en 

undersökning som gjorts i ett köpcentrum i Amsterdam 1994, där det framkom att dofterna 

gjorde kunderna mer villiga att både återkomma och rekommendera andra att besöka 

köpcentret.
29

 

 

3.4.2 Synsinnet 

Synsinnet och ögonen är vårt viktigaste sinnesorgan, eftersom två tredjedelar av kroppens 

sinnesceller finns i ögat. Ögonen ger oss möjlighet att uppfatta skillnader och förändringar, 

som i butikssammanhang kan innebära ny design på förpackningar, ombyggnad av 

butikslayout eller någon annan sorts justering som synsinnet kan uppfatta. Förpackning och 
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design i form av snygg paketering, eller om den är skön att ta på blir allt viktigare i samhället 

för att dra uppmärksamheten till just sin tjänst eller vara. Funktion är inte längre den enda 

värdeadderande aspekten, utan nu för tiden är det helheten som bidrar till om din produkt blir 

uppmärksammad eller ej.
30

 Färg är en annan viktig del när det gäller att stimulera synsinnet, 

då olika färger har olika inverkan på våra känslor och upplevelser. Den röda färgen betraktas 

ha mest uppmärksamhetsvärde i reklamsammanhang och produkterbjudanden. Denna färg 

attraherar ögat och synsinnet snabbast av alla andra färger.
31

  Andra färger som har stor 

betydelse är bland annat vitt, som speglar renlighet och ger en känsla av professionalism, men 

har också en lugnande effekt på människan.
32

 Ljus och ljussättning är också viktigt i en butik, 

då man kan påverka kunderna att titta åt ett speciellt håll eller uppmärksamma vissa varor. 

Om ljuset används i samband med färg kan detta ge mycket stor effekt.
33

 

3.4.3 Hörselsinnet 

Ljud har sedan länge använts i marknadsföring, så tidigt som 1900-tal. Detta för att sprida ett 

budskap och kännedom om ett specifikt företag, men marknadsföringen genom ljud har under 

lång tid varit begränsad till endast TV & radioreklam, så är inte fallet längre.
34

 Varje dag möts 

människan av tonvis av ljudupplevelser runtom i samhället, som vill förmedla någon form av 

upplevelse eller känsla. Först och främst noterar vi höga ljud, men det finns också ljud som 

omedvetet påverkar oss på ett eller annat sätt, exempelvis surret från ett kylskåp eller en 

tickande klocka, som ger oss en otrolig lättnad när det upphör. En människas hörselsinne kan 

känna igen oändligt många ljud och associera med händelser i livet. Musik från barndomen 

kan till exempel väcka starka känslor från den plats där den hördes första gången.
35

 En 

människa kan inte stänga av sitt ljudsinne, utan lär sig leva med att sortera, känna igen och 

stänga ute ljud som når oss. Vi ger ljuden mening, genom känslor och att vi lär oss tolka och 

uttrycka oss med dem. Det är stora skillnader mellan att höra och att lyssna. När man hör 

betyder det att hjärnan tar in ljud utan att egentligen lägga märke till dem, medan lyssna 

innebär att vi måste fokusera på ljudet och hålla tillbaka tankar och prat viljemässigt. Det är 
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de ljud vi väljer att lyssna till som uppfattas som betydelsefulla. 
36

 Fler och fler företag inser 

betydelsen i att använda sig av ljud i sin marknadsföring för att uttrycka sin identitet, främst 

då musik både i samband med reklam och inuti butikerna. Detta ger varumärket en identitet 

som kunden sedan associerar företaget med.
37

 Musikens tempo har haft bevisligt stor effekt på 

konsumenter. På restauranger där man spelade musik med högt tempo visade det sig att 

kunderna lämnade borden fortare, medan om man spelade musik med lugnare tempo så ökade 

den känslomässiga responsen och kunderna stannade längre vid borden. Väntetiden upplevs 

också som kortare när man spelar lugn musik, och upplevs väntetiden som kortare uppehåller 

sig kunden automatiskt längre i butiken, vilket kan leda till fler oplanerade köp.
38

 

Det finns två typer av musik som butiken kan använda sig av för att påverka sina kunder, dels 

bakgrundsmusik, som bara innebär instrumentalt, samt förgrundsmusik, vilket är musik med 

sång och ofta moderna inslag som folk känner igen.
39
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3.5 Upplevelserummet 

Upplevelserummet kan definieras med den fysiska omgivningen där tjänsten produceras och 

konsumeras inom.
40

 Det är en viktig aspekt för företag att tänka på vid deras marknadsföring, 

i och med att de kan påverka konsumenten med hjälp av upplevelserummet.
41

 

 

Figur 6.1 Kundens interaktion med andra upplevelserummet. (Mossberg et al, 2003,s.110)  

 

Upplevelserummet innefattar kunderna och de anställdas tillfredsställelse och beteende, hur 

de påverkas vid konsumtion av en vara eller tjänst. Det är både inre och yttre faktorer som 

omfattar upplevelserummet, såsom parkering, tillgänglighet, design och layout. En viktig 

aspekt för upplevelserummet är hur miljön ser ut, ifall det är en attraktiv och trivsam miljö, 

kan det resultera i att kunderna handlar mer och de anställda trivs bättre på sin arbetsplats.
42

 

Omgivningen har en stor roll vid hur upplevelser uppfattas av kunderna.
43

 Omgivningen kan 

delas upp i en fysisk och en psykologisk del enligt Aubert-Gamet, hon menar att den 
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psykologiska delen gestaltas i kundens medvetande. Hon anser även att kunden är med och 

skapar upplevelserummet.
44

 

Vid ett restaurangbesök är betydelsen av upplevelserummet mycket stor. För att det ska vara 

en komplett upplevelse och inte enbart för att bli mätt, är det faktorer som exempelvis hur 

kunden blir bemött av personalen som spelar in. Samt aspekter såsom miljön inne i 

restaurangen, musik, matvaror och sällskapet spelar in vid hur upplevelsen är komplett eller 

inte.
45

 

Upplevelserummet kan uppfattas på olika sätt från person till person, det kan vara faktorer 

såsom sina egna värderingar och trivseln i omgivningen som spelar in hur det tolkas. De 

anställda och konsumenternas olika synsätt av hur upplevelserummet uppfattas kan bero på 

kognitiva, känslomässiga och fysiologiska aspekter.
46

 

 

3.6 Butiksatmosfären 

Butiksmiljön är en viktig aspekt att jobba med i marknadsföringssyfte, och inte endast 

butikens sortiment och exponeringar, i och med att butikens miljö väcker olika känslor och 

effekter hos konsumenten.
47

 Philip Kotler är en av de första som har påpekat och diskuterat att 

butiksatmosfären är ett viktigt marknadsföringsverktyg.
48

 Butiksatmosfären innefattar tre 

faktorer vilka är designfaktorer, bakgrundsfaktorer och till sist sociala faktorer. 

Den synliga butiksatmosfären innefattar designfaktorer såsom butikslayout, färgsättning, ljus 

och skyltar.
49

  

Butikslayouten är ett av de områden som var bland de första att studeras inom detaljhandeln, 

och detta är något som är mycket intressant och studeras även flitigt idag.
50

 Det finns 

forskning genomförd av Bost inom mat-, klädes- och bil-tillbehörsbutiker, som visar att både 

butikers layout och informationstryck gör intryck på konsumentens humör. Denna forskning 
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visar även att det hade en positiv inverkan på kunderna och resulterade i fler oplanerade köp 

och påverkade kundernas utvärdering av butiken på ett positivt sätt.
51

 

Synen är det sinne som uppfattar mest information från omgivningen och hur människan 

uppfattar omvärlden. Färg är något som väcker olika associationer och hur vi uppfattar saker 

och ting utan att egentligen vara medveten om det.
52

  

Färgsättning är något som kan påverka konsumenten på ett positivt eller negativt sätt. 

Forskning visar att miljöer med kalla färger såsom blå får människor att bli lugna och 

harmoniska, medan en varm färg som röd gör att människan ökar graden av upphetsning.
53

 

Då det handlar om ljussättning i butikens atmosfär, visar det att svag belysning ofta skapar en 

mer rogivande och behaglig miljö hos kunderna jämfört med stark belysning. Marthin menar 

att levande ljus ger en varm känsla och är fördelaktigt att använda sig av vid exempelvis kalla 

lysrör.
54

 

Butiksskyltar är även detta ett av de äldre områdena som det forskats mycket om inom 

detaljhandeln.
55

 Petter Gren gjorde en studie där han observerade kunderna på 

brödavdelningen i en butik, och direkt efter att de hade lämnat avdelningen frågade han ifall 

de hade lagt märke till en TV på 42 tum på avdelningen. Det var endast 3 procent som hade 

sett TV av 120 tillfrågade. Kunderna hade omedvetet stängt av information, desto mer 

information som en kund stänger av kommer det att resultera i att de stänger ute såsom skyltar 

och exponeringar, vilket i sin tur leder till mindre oplanerade köp.
56

 

Bakgrundsfaktorer innefattar ljud och dofter, de faktorer som konsumenten inte är direkt 

medveten om.
57

  

Enligt Milliman upptäckte han i sin forskning då de spelade lugn musik i en butik så rörde sig 

kunderna långsammare inne i butiken. Vid lugn musik visade det sig att det blev högre 
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försäljningsvolym i jämförelse med då det var snabb musik som spelades. I och med att 

kunderna rörde sig långsammare inne i butiken resulterade det i att de handlade mer.
58

 

Doft är något som påverkar kundernas tidsuppfattning exempelvis hur länge de har stått i kö, 

att behöva vänta på hjälp ifrån personal och vid val av produkter. Butiker kan även använda 

sig av olika dofter för att särskilja sig från sina konkurrenter.
59

 

Sociala faktorer är det personliga mötet med personal och kund till kund. Trängseln i en butik 

är en av de faktorer som uppmärksammas i flera studier. Då det handlar om nöjesshopping 

upplever kunden att trängsel är något positivt, men istället då det handlar om nyttoshopping 

ses trängsel som något negativt.
60

 En forskning gjord av Sharma och Stafford visar hur 

kunders relation till butikspersonalen påverkas. De gjorde detta i två olika datorbutiker, en 

lågprisbutik och en prestigebutik, butikerna bemannades med lite, samt mycket personal.  

Denna forskning visade att kunderna ger mer trovärdighet till att personalen är lättillgänglig. 

Det som även visades i denna forskning var att argumentationen från personal till kund 

angående något säljargument, fungerade bäst i prestigebutiken med lite personal, alternativt 

lågprisbutiken med mycket personal. Kunderna tar in mindre information ifall det händer 

något oväntat jämförbart med att butiksmiljön stämmer överens med kundernas förväntningar 

enligt forskarna.
61

 

3.7 Sammanfattning av teorikapitel 

De teorier vi förklarat i ovanstående text är sinnesmarknadsföring, luktsinnet, hörselsinnet, 

synsinnet, upplevelserummet, samt butiksatmosfären. Alla är relevanta teorier vi behöver för 

att bygga en bra grund i våra analyser när vi kopplar samman med svaren från respondenterna.  
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4. Empiri 

Vi inleder detta kapitel med att beskriva grundläggande information av samtliga butiker inom 

den kvalitativa undersökningen en och en. Vi går sedan vidare med statistiken vi fått genom 

vår kvantitativa undersökning, där vi visar diagram över både det totala resultaten, och sedan 

där vi delar upp dem könsvis, samt förklarar resultatet vi fått. Därefter görs beskrivningen av 

de resultat vi fått utifrån de kvalitativa intervjuerna, också här butik för butik. 

 

4.1 Butikerna 

4.1.1 Guldfynd 

I Sverige är Guldfynd marknadsledande inom smycken och guldsmedsvaror. Guldfynd finns 

över hela Sverige i ett 60-tal orter runtom landet. Det finns 119 butiker varav 6 är 

franchisebutiker. Butiksförsäljningen för guldfynd uppgår till ca 1.3 Mdr inklusive 

franchisebutikerna och mervärdeskatt. Guldfynd ingår i en koncern som kallas Iduna, där 

också Hallbergs guld, samt Albrekts guld ingår. Deras sortiment består av smycken och ringar 

i guld och silver, bijouterier, klockor samt presentartiklar till barn och vuxna. I Guldfynds 

butiker kan man hitta märken så som Yoy, Molly Sandén, Kenza, Schalins förlovning och 

vigselringar och mycket mer!
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4.1.2 Jack & Jones 

Jack & Jones är en klädesbutik som ingår i koncernen Bestseller, ett danskt företag som också 

handahåller butiker som Jack and Jones, Junarose, Mamalicious, Name it, Object collectors 

item, Only, Outfitters nation, Pieces, Selected, Vero moda och Vila clothes. Bestseller är ett 

familjeföretag som grundades 1975 av Merete Bech Povelsen och Troels Holch Povelsen. 

Jack and Jones säljer kläder för män från 15 år och uppåt. De har kläder med bra kvalitet till 

bra priser. I butiken i Lidköping har butiken tre olika märken med olika stilar på kläderna, 

vilka kallas, Core, Premium och Original. Var varumärkesgrupp har sin stil och det finns helt 

enkelt något för alla. 
63

 

4.1.3 Vero Moda  

Grundaren till Vero Moda heter Troels Holch Provlsen, och Vero Moda var ett av de största 

märkena som finns i Betsellerfamiljen, där tidigare nämnt också Jack & Jones finns. 1989 

lanserades Vero Moda, och idag är de bland ett av Europas största klädmärke för tjejer. Vero 
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Moda är en klädesbutik för unga modemedvetna tjejer, de erbjuder ett stort urval från 

basplagg till trendkläder. Vero Moda är en butik med prisvärda, kvalitetssäkrade och 

inspirerande kläder för unga tjejer.  

Kända ansikten som bland andra Kate Moss, Claudia Schiffer och Gisele Bündchen har satt 

sin prägel på Vero Moda och skapat butikens profil till ett modevarumärke.
 64

 

 I Vero Modas butik i Lidköping finns märkena Only, Pieces och Vero Moda att köpa. 

 

4.2 Kvantitativa undersökningen 

I vår enkät fick vi svar från totalt 106 respondenter varav 43 av dessa var män i åldrarna 18-

55 år, samt 63 kvinnor i åldrarna 15-60 år. Vi har delat upp diagrammen dels på de totala 

resultaten samt mellan könen vilket visar skillnader och likheter dessa emellan. 

 

 

    

 

 

 

Vi kan tydligt utläsa att på frågan om vad respondenterna först lägger märke till när de går in i 

en butik att båda könen, drygt 75 stycken, var överens om att svarsalternativ två, butikens 

utformning vad gäller skyltar, färger, lampor och design, var det de först lade märke till. På 

plats nummer två, med cirka 25 röster kom musiken. Några få tyckte dock att doft eller annat 

var mer uppmärksammande.  

På fråga två, som handlade om vilken typ av musik kunderna vill höra, var det drygt 55 

stycken som föredrog förgrundsmusik, medan drygt 40 stycken föredrog bakgrundsmusik. 

Några få ville inte höra någon musik alls.  
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Tredje frågan, som handlade om vad kunden värdesätter mest i butiken visade att 55 stycken 

värdesätter bra personal högst, medan drygt 45 värderade ett brett sortiment högt. 

När vi frågade kunderna om de trodde att de omedvetet blev påverkade till att handla mer om 

butiken använde sig av sinnesmarknadsföring, i fråga fyra, löd svaren att drygt 70 personer 

ansåg att man gjorde detta. Det var cirka 10-15 personer som inte visste, och lika många 

trodde att man ej blev påverkad. På den femte och sista frågan om vilket sinne våra 

respondenter trodde att man blev mest påverkad genom trodde majoriteten, cirka 95 av 106 

personer att det var genom synen. Resterande 10 var relativt jämt fördelade mellan hörsel och 

lukt. 

 

 

 

 Kvinnornas resultat av enkätsvaren 

  

Av de 63 kvinnorna som svarade på enkäten var hela 50 stycken överens om att det första de 

lade märkte till när de gick in i en butik var butikens utformning. Detta svarsalternativ 

övervägde alla de andra, men på andra plats med drygt fem röster var musiken.  

Andra frågan som gällde vilken typ av musik man vill höra i en butik var något jämnare bland 

svaren, men majoriteten, närmare 40 stycken, vill höra förgrundsmusik, ett femtontal mindre 

vill höra bakgrundsmusik, och ett par stycken vill inte höra någon musik alls när de skall 

handla. Tredje frågan om vad kunderna värdesätter mest i en butik var också den ganska jämn, 
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cirka 35 personer ansåg att bra personal var det allra viktigaste, och drygt 25 personer 

värdesatte ett brett sortiment.  

Nästan 50 stycken tror att de blir omedvetet påverkade av sinnesmarknadsföring i en butik, tio 

stycken visste inte och endast ett fåtal trodde inte man blev påverkad alls. På femte och sista 

frågan om vilket sinne respondenterna tror att man blir mest påverkad igenom svarar nästan 

alla kvinnor synen. 

 

Männens resultat av enkätsvaren 

 

 

De flesta av de 43 männen som besvarade vår enkät är överens om att det är butikens 

utformning de lägger märke till först när de går in i en butik, de nästkommande 

svarsalternativen musik och doft tyckte dock fem till vardera svarsalternativ att de lade märke 

till först. På andra frågan som handlade om vilken musik de helst ville höra fick ett jämnt 

resultat, 20 stycken föredrog bakgrundsmusik, och 20 stycken föredrog förgrundsmusik. De 

resterande tre ville inte höra någon musik alls. Även männen föredrog bra personal på frågan 

om vad de värdesätter mest i en butik, sedan kommer ett brett sortiment på andra plats med 

bara några få röster mindre. På fråga fyra var 25 av männen överens, om att man påverkas 

omedvetet av sinnesmarknadsföring, medan cirka 10 tror att man inte gör det. Lika många tror 

sig inte veta. På den sista frågan var de allra flesta onekligen överens om att de tror man 

påverkas mest genom synen. 
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4.3 Kvalitativa undersökningen 

4.3.1 Guldfynd 

Guldfynds butikschef Caroline anser inte att butiken arbetar med sinnesmarknadsföring i sin 

fulla bemärkelse. De spelar musik i butiken men inte av anledningen att tillfredsställa 

kunderna, utan mer för personalens skull så att det inte skall kännas så ensamt och tyst då de 

står ensamma en stund på dagen. De funderar inte så mycket på vilken sorts musik de spelar 

utan beroende på sitt eget humör kan det vara allt från nyheter i P4 till en skiva med Jill 

Johnsson, men eftersom medelåldern är relativt hög bland kunderna spelar de ingen 

popmusik, då de tror skulle störa den äldre generationen. Eftersom butiken är franchise-ägd 

bestämmer de mycket själva, inte minst om musiken, men något de får direktiv uppifrån om är 

skyltningen. Caroline menar att det säkert är kopplat till att tillfredsställa framförallt synen, 

med alla de röda prislapparna som varje kampanj skall klistras på varorna. Detta tror hon gör 

kunderna uppmärksamma på nedsatta priser och lockas därigenom in i butiken. Dock är även 

detta något hon tror kan vara negativt för butikens del, att det varje dag finns röda prislappar 

och nedsatta priser på många av varorna, hon menar att det säkerligen lockar fler kunder, men 

tycker också att det kan uppfattas som lite ”B” som hon uttrycker det. Då hon istället hade 

velat att kunderna lockades in enbart av ordinarie sortiment och priser och att en rea någon 

gång ibland lockade desto fler. 

När vi frågar Caroline vilket sinne hon tror påverkar kunden allra mest menar hon att det är 

hörseln, och framförallt servicen. Hörseln väljer hon av den anledningen att kunden lyssnar 

till säljarnas tips och deras argument till att köpa varan. I en bransch som Guldfynds, är 

servicen den allra viktigaste, då smyckena allt som oftast är inlåsta i skåp, och folk kommer 

dit av en anledning och behöver tips och råd i sitt köp. Caroline menar att kunderna i en 

klädaffär är en helt annan typ, de sköter sig mestadels själva och kan prova och titta på 

varorna utan hjälp.  

Caroline tror säkert att sinnesmarknadsföring skulle påverka butiken positivt om man lade ner 

lite tanke bakom att implementera vissa strategier, men återigen tror hon inte det skulle vara 

värt mödan då servicen från säljarna är det största byggstenen. 
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4.3.2 Jack & Jones 

Jack & Jones butikschef Jeanette Gustavsson svarar på frågan om de använder sig av 

sinnesmarknadsföring att hon inte riktigt vet, men tror att kedjan har någon tanke till varför de 

skyltar som de gör, och spelar den musiken som spelas. Dock tror hon inte att musiken spelas 

för att öka försäljningen, utan mer för trivselns skull och för att kunderna skall känna sig 

hemma. På helgerna spelas mer upptempomusik för att öka ”helgkänslan” menar Jeanette. De 

spelar förgrundsmusik med kända låtar för att kunderna skall känna igen den och 

förhoppningsvis få en positiv upplevelse från något som de hört tidigare.  

På frågan om vilket sinne hon tror kunden påverkas mest igenom svarar hon tveklöst synen, 

eftersom första intrycket är oerhört viktigt i klädaffärsbranschen. En butik som ser rörig och 

stökig ut lockar inte kunderna att handla, utan därigenom tror Jeanette också att man på ett 

sätt jobbar med sinnesmarknadsföring, eftersom de får strikta direktiv uppifrån om hur man 

skall skylta varor osv. Dock har hon aldrig hört uttrycket sinnesmarknadsföring i Jack & Jones 

sammanhang. Hon berättar också att under de tidigare åren som butikschef av sina 12 år, 

använde sig butikerna av ”doftfläktar”, som spred en doft av herrparfym runtom i butiken. 

Detta var något de tog bort efter ett litet tag, troligtvis för att de märkte att de inte ökade 

försäljningen tror Jeanette. När vi frågar vad hon tror att kunden först lägger märke till när de 

kommer in på Jack & Jones är enligt henne musiken, då hon tror att den uppfattas 

inspirerande för kunden. Men hon tror att det som kunden värdesätter mest, är utan tvekan 

servicen från personalen. Jack & Jones jobbar oerhört mycket med personlig försäljning och 

har uppsatta regler om hur de skall agera när kunderna kommer in i butiken. 

Jeanette tror helt klart att sinnesmarknadsföring påverkar butiken positivt, om man jobbar 

med det på rätt sätt, hon tycker också man borde arbeta mer med luktsinnet, som hon nämnde 

tidigare med doftfläktar, för en ännu bättre upplevelse för kunden.  

Den enda negativa aspekt hon skulle se med sinnesmarknadsföring är möjligtvis att det spelas 

för hög musik, vilket hon själv märkt då vissa äldre kunder kommer in i butiken och klagar på 

den höga musiknivån och ”skräniga” musiken. Hon menar att man får försöka anpassa 

sinnesmarknadsföringen till den breda målgruppen för att den skall fungera på bästa sätt. 
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4.3.3 Vero Moda 

Åsa Svensson, butikschef på Vero Moda i Lidköping menar att man delvis jobbar med 

sinnesmarknadsföring genom musik och syn upplevelse för kunderna. Dock är det inte något 

Åsa, som de övriga butikscheferna hört ordagrant från de högre cheferna, men självklart finns 

det en tanke till varför man gör som man gör menar hon. Vero Moda-butiken Åsa jobbar i är 

franchise-ägd och det betyder att de har lite mer fria händer om vad det får göra och skylta i 

butiken. Åsa tror att kunden påverkas mest genom synen i en klädbutik, det måste se snyggt ut 

och varorna måste ha ett ”budskap” på det sätt de är skyltade, till detta finns en anställd som 

kallas merchandiser, som skall se till att varorna ser inbjudande ut och säljande. Åsa tror att 

kunderna påverkas negativt om butiken är rörig och stökig och väljer därför att handla mindre, 

därför är detta så viktigt att jobba med anser hon. På Vero Moda är grunden, väggar och bord, 

helt vita. Detta för att man lätt skall kunna ändra om och skylta varor med olika färger när 

man vill ge ett speciellt budskap till kunden.  

Ett annat sinne Åsa tror att kunden påverkas igenom är hörseln, därför spelas det 

förgrundsmusik i butiken, samt mer upptempo på helgerna, hon tror att kunderna helst vill 

höra musik de känner igen och har positiva upplevelser ifrån att köplusten skall öka. Musiken 

är ingen hon väljer själv utan det finns en musikstation i butiken som styrs av Vero Modas 

huvudkontor, av den enkla anledningen att alla Vero Moda butiker skall spela samma musik 

för att kunderna skall känna igen sig när de går in i olika Vero Moda butiker runt om i landet 

och världen, vilket är en väldigt bra tanke anser Åsa.  

Åsa tror att det kunderna först lägger märke till när de kommer in i butiken är 

helhetsupplevelsen och första intrycket. Hon tror att kunderna känner av vilken sorts butik 

detta är, och förhoppningsvis upplever kunderna att den trevliga atmosfären med glad 

personal, nöjda kunder, trevlig musik med behaglig ljudnivå och ett bra sortiment som råder. 

Det är ofta mycket folk i butiken och detta tycker Åsa är något positivt eftersom folk blir lite 

stressade av varandra och känner att de måste passa på att handla för att inte gå miste om 

något.  

Precis som de övriga cheferna vi intervjuat tror Åsa att det som kunden påverkas allra mest av 

är servicen från personalen, en väldigt viktigt aspekt för Vero Moda som de arbetar mycket 

med i kedjan, hur man skall uppföra sig gentemot kunderna, och oerhört mycket kundservice. 

På frågan om hon tror att sinnesmarknadsföring påverkar sin butik positivt svarar hon att det 

är självklart, eftersom kunderna är väldigt lätta att påverka om man bara vet hur man skall 
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göra. Dock mest genom personlig försäljning men också genom saker som omedvetet 

påverkar kunden, det skadar i alla fall inte att använda sig av, menar Åsa. Hon tror inte att det 

finns någon negativ aspekt med sinnesmarknadsföring, så länge man inte går till överdrift och 

överdrivet försöker påverka alla sinnen samtidigt på ett onaturligt sätt. Små förändringar 

under tid är en smartare lösning anser Åsa. 
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5. Analys 

5.1 Guldfynd 

Enligt Guldfynds butikschef Caroline arbetar de med sinnesmarknadsföring i deras butik, de 

får bestämma mycket angående exempelvis vilken musik som ska spelas. Skyltningen i 

butiken får de direktiv uppifrån, i och med att butiken är franchise-ägd, dock tror Caroline att 

skyltningen kopplas till sinnesmarknadsföring, då det ska tillfredsställa synen. Enligt 

Ackerman är synen det viktigaste sinnet att stimulera, i och med att med synen fångar vi upp 

mest intryck, såsom skillnader och förändringar. Därför är det viktigt att tänka på att stimulera 

och tillfredsställa kunden genom bra skyltning, vilket förhoppningsvis leder till att kunden 

genomför sitt köp.
65

 Även Nordfält menar på att synen är det sinne som uppfattar mest 

information från omgivningen.
66

  

Caroline tror även att röda prislappar på varor gör att kunden uppmärksammar varan om att 

det är nedsatt pris. Detta stämmer bra överens med vad Hultén säger angående att röd färg är 

den färg som drar mest uppmärksamhet till sig i samband med erbjudanden.
67

 Enligt 

Mossberg ökar graden av upphetsning vid varma färger, såsom röd färg.
68

 Caroline har rätt i 

vad det gäller synen och färgen på erbjudanden då vi kopplar det med vad teorin säger. Dock 

anser hon att det kan ha en negativ effekt med att ha nedsatta priser varje dag då hon tycker att 

det kan uppfattas som lite oseriöst, och att hon hade velat att kunderna kom in för de ordinarie 

priserna på varorna, och istället ha en större rea någon gång ibland.  

Caroline anser att hörseln är det sinne som kunden påverkas mest av, ser man till vad 

Ackerman säger om synsinnet och att ögonen är det sinnesorgan som är det viktigaste då det 

tar upp två tredjedelar av kroppens sinnesceller.
69

 Kopplar vi Carolines syn på vilket sinne 

som påverkar oss mest, med vad teorin säger så stämmer det inte alls. Enligt Caroline anser 

hon att hörseln är det sinne som påverkar kunden mest, dock spelar de musik i butiken för 

deras egen skull och inte för kunderna. Hon anser istället att hörseln är viktig för att få 

kunderna att lyssna till säljarens tips och råd i sitt köp. Ser vi till vad teorin säger angående 

hörseln, menar Neuschütz att vi associerar ett visst ljud med exempelvis ett visst märke eller 

företag i första hand.  Enligt Sweeney använder sig företag mer och mer av musik för att 

uttrycka sin identitet för att få kunderna att associera deras företag med dem när de hör den 

                                                 
65

 Ackerman, 1990 
66

 Nordfält, 2007 
67

 Hultén, 2011 
68

 Mossberg, 2003 
69

 Ackerman, 1990 



34 

 

musiken.
70

 Millimans forskning som handlar om hur kunderna rör sig inne i butiken beroende 

på om det spelas lung eller snabb musik, visade det sig att kunderna handlade mer om det 

spelades lugn musik, på grund av att de rörde sig långsammare inne i butiken. Då det spelades 

snabb musik rörde sig kunderna snabbt inne i butiken, vilket det resulterade i att kunderna 

handlade mindre, jämfört med då det spelades lugn musik.
71

 Caroline använder sig inte utav 

detta, utan de spelar den musik som personalen känner för och vilket humör de är på.  

Caroline tror även att servicen är en viktig del som kunden värdesätter högt, i och med att 

kunderna behöver tips och råd för att genomföra sitt köp. Kopplar vi detta med vad Mossberg 

säger angående upplevelserummet, handlar det om flera faktorer som ska uppfyllas för att 

kunden ska uppfatta det som en upplevelse, däribland handlar det även om servicen och hur 

kunden blir bemött av personalen.
72

 Caroline anser att servicen är bland det viktigaste och 

detta stämmer med vad Mossberg menar angående upplevelserummet. Ifall kunden blir 

bemött på ett bra sätt och upplever bra service ifrån personalen i butiken, är det inte enbart ett 

köp utan mer som en helhetsupplevelse. Dock finns det många andra faktorer som spelar in 

ifall det räknas som en upplevelse eller inte, såsom kognitiva, känslomässiga och fysiologiska 

aspekter. 
73

 

Till sist frågade vi Caroline vad hon ansåg om sinnesmarknadsföring, ifall det har någon 

negativ eller positiv påverkan på butiken. Hon anser att det skulle påverka deras butik positiv 

ifall man lade ner lite tanke bakom att implementera vissa strategier. Dock tror hon inte att det 

skulle vara värt allt arbete på grund av att hon anser att servicen är den viktigaste byggstenen.  

5.2 Jack and Jones 

Enligt Jack & Jones butikschef Jeanette vet hon inte helt säkert ifall de använder sig av 

sinnesmarknadsföring, men tror i alla fall att det finns någon tanke bakom hur de skyltar och 

vilken musik som spelas i butiken. Jeanette anser att synen är det sinne som kunden påverkas 

mest genom på grund av att det är första intrycket i en klädesbutik som är bland det viktigaste. 

Kopplar vi detta med vad Ackerman säger angående synsinnet, är synen det sinne som kan 

uppfatta skillnader och förändringar. Två tredjedelar av kroppens sinnesceller finns i ögonen, 

därför är det synen som är det sinne som uppfattar mest och anses som det viktigaste sinnet.
74

 

Jeanettes syn på detta stämmer bra överens med vad teorin säger. Hon anser även då det ser 
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rörigt och stökigt ut i en butik, kan detta genera till mindre köp hos kunderna. Detta stämmer 

överens med vad Nordfält menar angående att det är synen som tar upp mest information 

kring omgivningen. Därför är det mycket viktigt att ha det snyggt och städat för att få kunden 

till att vilja handla mer.
75

  

Jeanette berättar att de för några år sen använde sig av ”doftfläktar” som spred en herrparfym 

i butiken. Enligt Gobé har det visat sig då man har använt sig av dofter i sin marknadsföring, 

har det ökat försäljningen med cirka 40 procent,
76

 detta är något som Jack & Jones inte fick 

erfara då de använde sig av sina ”doftfläktar”. Jeanette berättar att de slutade att använda sig 

av ”doftfläktarna” på grund av att det inte gav någon effekt vad gäller ökad försäljning. 

Tischler menar på att ifall företag ska använda sig av olika dofter, bör de tänka på ”genuslika” 

dofter i och med att män och kvinnor uppfattar dofter på olika sätt.
77

 Jack & Jones använde 

sig av en mer ”manlig” doft i deras butiker, dock ska poängteras att det är en klädesbutik för 

män, vilket passar att använda en så kallad ”manlig” doft.  

Jeanette tror att kunderna till största del värdesätter servicen i första hand, detta är något de 

jobbar mycket med på Jack & Jones. Kopplar vi detta med vad Mossberg säger angående 

upplevelserummet och servicens viktiga betydelse, för att det ska uppfattas mer som en 

upplevelse än enbart ett köp.
78

 Kunderna uppskattar god service från personalen, och som 

Jeanette menar på är service det kunderna värdesätter mest. Ser vi till teorin och det som 

Jeanette tror stämmer det bra överens.  

Jeanette berättar att den musik som de spelar inne i butiken inte har för avsikt att öka 

försäljningen, utan mer spelas för att kunderna ska känna sig hemma och få en känsla av 

trivsel. På helgerna spelar de mer upptempomusik för att kunderna ska få en ”helgkänsla” 

men även under veckorna spelas förgrundsmusik fast med lägre volym. De spelar känd musik 

för att kunderna ska få en positiv känsla, och kan associera musiken med någon positiv 

upplevelse från tidigare. Kopplar vi detta med vad teorin säger angående en forskning gjord 

av Milliman, som då upptäckte då det spelades lugn musik rörde sig kunderna långsammare i 

butiken vilket resulterade i att de handlade mer. Spelades det istället snabb musik resulterade 

det i att kunderna handlade mindre jämfört med då det spelades lugn musik.
79

  

Att använda sig av sinnesmarknadsföring anser Jeanette påverkar butiken på ett positivt sätt, 

dock tycker hon att de borde använda sig mer av luktsinnet för att öka kundens upplevelse 
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ännu mer. Det som Jeanette anser kan vara en negativ del med att använda sig av 

sinnesmarknadsföring är då det spelas för hög musik. De har fått klagomål på den höga 

musiken av de äldre kunderna, därför tycker Jeanette att ska butiker använda sig av 

sinnesmarknadsföring bör man anpassa sig till den breda målgruppen.  

 

5.3 Vero Moda 

Åsa menar att företaget jobbar främst med sinnesmarknadsföring genom att påverka 

kundernas syn och hörsel. Hon tror att det är synen kunderna påverkas mest igenom, och 

därför måste butiken se ordningsam och ren ut. Skyltningen och kläderna skall ha ett budskap 

som skall vara lätt för kunden att förstå och få kunderna att vilja handla mer. Om en butik ser 

rörig och stökig ut tappar kunden den röda tråden med budskap som företaget vill ge och 

kunden kommer därför handla mindre, tror Åsa. Åsas teori om att kunderna påverkas mest 

genom synen styrks av Ackerman, som menar att synen är vårt viktigaste sinnesorgan, 

eftersom en tredjedel av kroppens sinnesceller finns beläget i ögat. Det är genom synen som 

vi har möjlighet att uppfatta förändringar och skillnader, vilket i butikssammanhang kan 

betyda nya varor eller förändrad butiksutformning, som leder till att kunden känner ökad 

köplust, eller tvärtom.
80

 Hultén menar att färg och form också är oerhört viktigt för kundens 

upplevelse, eftersom olika färger symboliserar olika saker och väcker olika känslor hos 

kunden.
81

 På Vero Moda har man i grunden vitt som standardfärg, för att man lätt skall kunna 

ändra stil och färg på butiken efter önskemål och tanke. Vitt är en färg som sägs spegla 

renlighet och professionalism, vilket därför är en bra grund för en butik som Vero Moda att 

byggas på då man ofta vill ändra budskap i färg och form genom produkterna allteftersom 

klädmodet ändras och man måste vara anpassningsbar.  

När det gäller vad Åsa tror att kunden uppmärksammar mest i butiken är det återigen 

helhetsupplevelsen och första intrycket av butiken som står över bara en enskild sak. Åsa tror 

att kunden uppmärksammar hela atmosfären, och intar känslan av att det är en trevlig butik 

med nöjda kunder och professionell personal. Philip Kotler är en av de som påpekat hur 

viktigt det är att använda butiksatmosfären som ett marknadsföringsverktyg, både när det 

gäller design, bakgrunds och sociala faktorer, just för att helhetsupplevelsen skall bli så 

positiv som möjligt.
82

 Nordfält menar också att kund till kund mötet är oerhört viktigt, och att 
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trängseln i en butik är något som bör uppmärksammas. I en butik som tillhandahåller 

nöjesshopping, som Vero Moda i detta fall, anses trängsel vara något positivt. Detta är till 

Vero Modas fördel då det ofta är en hel del folk inne i butiken,
83

 Åsa känner att detta bidrar 

till att kunderna känner sig lite stressade över att de kanske missar något om de inte handlar 

direkt och därför vågar man inte vänta och handlar mer. Forskning gjord av Sharma, Arun och 

Stafford visar också att kunderna tar in mest information om butiksmiljön stämmer överens 

med deras förväntningar,
84

 därför är det både viktigt och bra menar Åsa att det skall vara 

standardiserat att butiken är städad, ren och prydlig för att kunden lätt skall ta in 

informationen butiken försöker förmedla genom produkter och skyltning.  

Hörseln är ett annat sinne Vero Moda och Åsa försöker påverka och tillgodose hos sina kunder, 

i butiken spelas förgrundsmusik, med inslag av lite högre volym och mer upptempomusik på 

helgerna för att öka pulsen i butiken ytterligare. Majoriteten av alla låtar som spelas är nya 

moderna låtar som man ofta hör på radion, för att kunden skall känna igen låtarna och 

förhoppningsvis koppla till positiva upplevelser. Sweeney och Wyber menar att fler och fler 

företag inser vikten av att använda sig av musik i både butiker och marknadsföring för att ge 

varumärket en identitet som kunden skall associera företaget med.
85

 I Vero Modas fall kan det 

antas att företaget vill associeras med modern musik som många lyssnar på och känner igen 

för att vara med i tiden. Dock visar en studie gjord av Mantel och Kellaries att väntetiden 

upplevs som kortare om man spelar lugnare musik, och upplevs väntetiden som kortare 

uppehåller sig kunden längre i butiken vilket i sin tur kan leda till fler oplanerade köp.
86

 På 

Vero Moda spelas inte så mycket lugn musik, men detta är något som inte verkat ha påverkat 

försäljningen negativt hos Vero Moda.  

 

5.4 Enkätsvar 

Av de 106 personer som svarade på enkäten var 43 stycken män, och 63 stycken kvinnor i 

åldrarna från 15-60 år, detta gav oss en bred bild av hur konsumenterna ser på dagens handel 

och marknadsföringsknep.  

På första frågan om vad kunderna först lade märke till när de gick in i en butik svarade 

majoriteten, hela 75 stycken att det var butikens utformning vad gäller skyltar, färger och 
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design de såg först, 25 personer uppmärksammade först musiken, och några få doften. Som 

Ackerman påpekar är synen vårt viktigaste sinnesorgan, då en tredjedel av kroppens 

sinnesceller sitter i ögat, och därför är det alltså inte så konstigt att majoriteten av 

konsumenterna uppmärksammar det de ser först.
87

  

Luktsinnet, som ganska få av respondenterna tyckte att de lade märke till först, har kanske en 

ganska logisk förklaring. Ganska få företag använder sig av just doftmarknadsföring i 

dagsläget. Detta är synd då luktsinnet är det mest direkta, ingen omvandling från näsan till 

hjärnan sker och därför har väldigt stor betydelse för människans upplevelser och 

tillfredsställelse, anser Hultén.
88

 

I vissa fall har dofter som införts i markandsföringssammanhang bidragit till en vinstökning 

med hela 40 procent enligt Gobé.
89

 

När det gäller vilken musik konsumenten vill höra i en butik blev svaren ganska jämnt 

fördelade på två alternativ, 55 stycken vill höra förgrundsmusik, och drygt 40 personer vill 

höra bakgrundsmusik. I en klädbutik där kundtillströmningen ofta är större och en mer 

stressad miljö kan tänkas att förgrundsmusik spelas i större utsträckning än en smyckesbutik 

där tempot ofta är lägre och mer dämpat, därför passar sig bakgrundsmusik mer i sådan miljö. 

Generellt sett till båda könen tog viljan om förgrundsmusik över, men om man ser till könen 

fördelat var männen exakt jämnt fördelade mellan för och bakgrundsmusik, 20 personer på 

vardera svarsalternativ, medan majoriteten av kvinnorna ville höra förgrundsmusik.  Endast 

några få av respondenterna ville inte höra musik alls.  

Generellt sett till båda könen värdesätter respondenterna allra främst bra personal när de 

besöker en butik, vad som menas med bra personal kan säkerligen skiljas en aning från person 

till person, men framförallt betonas säkerligen engagemang, servicemind och personlig 

kontakt. Här är upplevelserummet en viktig aspekt för företag att ta hänsyn till, eftersom bra 

personal är en stor byggsten tillsammans med faktorer runtomkring menar Mossberg. 

Upplevelserummet definieras där tjänsten produceras och konsumeras inom, alltså i någon av 

våra valda butiker.
90

 Personalen har också mycket att göra med en bra butiksatmosfär, som 

Philip Kotler förespråkar, där de sociala faktorerna är en stor del av kundens trivsel.
91
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Våra respondenter var relativt överens om att de tror att de blir omedvetet påverkade av 

sinnesmarknadsföring när de går in i en butik. Några fler män än kvinnor, 10 till antalet, 

trodde dock inte att de blev påverkade, trots att Ja-svararna var betydligt fler, hela 25 stycken. 

Nästan 50 av de 63 kvinnorna svarade ja på frågan, vilket var en stor majoritet över de som 

inte riktigt visste.  

På vår femte och sista fråga till respondenterna undrade vi vilket sinne de trodde att man som 

människa påverkades mest igenom, och nästan alla kvinnor och män, bortsett från endast ett 

fåtal, var överens om att det var synen man blev mest påverkad av. Detta kan vi koppla till 

Ackermans teori om att synsinnet är kroppens allra viktigaste sinnesorgan och där flest av 

kroppens sinnesceller finns, alltså bör det inte vara en slump att både kunder och forskning 

menar att man blir mest påverkad genom sin syn och vad man ser!
92
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6. Slutsats 

 

Vi har kommit fram till då det handlar om sinnesmarknadsföring, att det är ett nytt sätt att få 

kunderna att bli tillfredsställda på en helt annan nivå än att bara genom att marknadsföra sina 

produkter genom exempelvis annonsering. Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp, 

dock ser ut att bli en trend som är här för att stanna och mycket forskning sker kring detta, 

detta är något som också Bertil Hultén menar.
93

 Därför är detta något som företag bör se över 

och ta efter i sin marknadsföring. Det vi även kommit fram till, som även styrks av Ackerman,
 

94
 är att det sinne som kunderna påverkas mest igenom är synen, på grund av att det är de 

sinne som tar upp mest intryck, denna slutsats kom vi fram till genom att jämföra både 

forskning, som menar att synen är kroppens viktigaste sinnesorgan då det sitter flest 

sinnesceller i ögat, och dels respondenternas svar på vår enkät samt butikschefernas åsikter 

och kunskaper.  

 

Vi tycker att företag som arbetar med sinnesmarknadsföring bör ha detta i åtanke och lägga en 

extra tanke på just synsinnet och hur kundens första synupplevelse blir. Det är viktigt att ge ett 

bra intryck som kunden bär med sig in i butiken, istället för att från början få ett dåligt intryck 

av exempelvis en rörig butik, vilket också gör att de lämnar den snabbare.  

 

Även om Moore
95

 i sin artikel påpekar hur viktigt det är att stimulera alla sinnen för en 

ultimat effekt av sinnespåverkan på kunden, har vi i vår forskning kommit fram till att alla 

sinnen inte behöver påverkas för att få en effekt. Då både vår enkätundersökning bland 

konsumenter och butikschefernas egna upplevelser pekar på att synsinnet är det allra 

viktigaste och effektfullaste sinne att stimulera för att en effekt skall uppnås. Vi kan inte 

styrka att det inte blir en ännu större effekt om alla sinnen stimuleras samtidigt, som Moore 

anser. Men vi kan däremot styrka att kunder värdesätter och påverkas av synsinnet mest.  

 

Även Mossbergs
96

 teori kring upplevelserummet är en viktig faktor för företag att tänka på, då 

vi har kommit fram till att kunder värdesätter helhetsupplevelsen när ett köp skall ske. Inom 

upplevelserummet handlar det även om att ge bra service, detta är en viktig aspekt som 

kunderna valde bland enkätalternativen, det som de värdesätter mest i butiken. Här kunde vi 
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utläsa genom enkäten att personalen har en oerhört viktig roll, i och med att kunderna 

värdesätter bra service.  

Vi tycker att alla tre butikerna behöver ha mer kunskap om just sinnesmarknadsföring, då 

detta är något som ligger i framkant. Ser vi till Guldfynd trodde Caroline att det är 

hörselsinnet som är det viktigaste sinnet att tillfredsställa. Detta är något som varken kunderna 

eller teorin håller med om, där det framkommer att det är synsinnet som är det mest mottagligt 

för påverkan. Dock höll både Jeanette på Jack & Jones och Åsa på Vero Moda med om att det 

är synen som är det sinne som bör uppmärksammas mest när det gäller marknadsföring mot 

kunder. Både männen och kvinnorna svarade att det de först lägger märke till när de kommer 

in i en butik är just butikens utformning. Även här ser vi att det är synen som spelar in i hur 

och vad kunderna uppfattar när de går in i en butik.  

Då det handlar om vilken musik de spelas i butikerna, spelar egentligen ingen av de butiker 

som vi intervjuat lugn musik, som enligt teorin säger att det skall leda till fler köp, på grund 

av att kunderna stannar längre inne i butiken. Guldfynd spelar musik efter personalens humör, 

dock delvis lugn, samt både Vero Moda och Jack & Jones spelar förgrundsmusik. Ser vi till 

hur kunderna svarade på enkäten så ville majoriteten höra förgrundsmusik. Även här kopplar 

vi det till att teorin kanske inte alltid stämmer, i och med att kunderna föredrar 

förgrundsmusik istället för lugnare musik. 

Avslutningsvis har vi som tidigare nämnt kommit fram till precis som Hultén menar,
97

 att 

sinnesmarknadsföring är ett nytt begrepp vi tror kommer att vara ett framgångsrikt koncept 

för butiker att i framtiden använda sig av, vilket även all den forskning vi tagit del av i denna 

rapport styrker. Därför är det mycket viktigt att ta reda på den kunskap som krävs för att 

kunna använda sig av denna typ av marknadsföring på ett lyckat sätt. 

 

På den stora frågan angående vilket sinne kunderna påverkas mest igenom vågar vi tack vare 

den forskning vi gjort dra slutsatsen att svaret är; synen.  
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7. Avslutande diskussion 

Efter avslutat arbete har vi nu reflekterat över arbetets gång, om det gått som vi från början 

planerat, och om vi uppnått det vi strävat efter att uppnå. I vårt syfte fanns en önskan om att 

denna kunskap skulle kunna hjälpa andra butikschefer i sitt arbete, och vi tror och hoppas de 

butikschefer vi intervjuat kommer att ta del av denna information, då vi skall erbjuda dem 

möjligheten. Vi tror att det skulle vara en bra tankeställare för dem och ett verktyg i sitt arbete 

som de kanske finner intressant att experimentera vidare med.  

 

Vad gäller metoden vi använde i arbetet är vi nöjda med att ha utfört både en kvalitativ och en 

kvantitativ intervju, då vi känner att det styrkte vårt arbete enormt att få åsikter från 

konsumenter och butikschefer, för att kunna jämföra och diskutera dessa mot varandra. Att 

bara använda en metod skulle sänka arbetet på så sätt att man inte skulle kunna dra slutsatser 

eller jämföra forskningen med styrkande undersökningar och intervjuer. Det vi ser som skulle 

kunna utvecklas är framförallt antalet av både kvalitativa intervjuer, bredare branscher och så 

även fler respondenter till den kvantitativa undersökningen, för att på så sätt få betydligt högre 

reliabilitet än den vi hade med våra 106 svar.  

 

Vi ser att möjligheten till vidare forskning inom området är enorm, dels hade det varit 

intressant att göra en studie liknande den vi gjorde, men att man bara undersöker ett sinne för 

att få en mycket djupare forskning. Exempelvis hörselsinnet, för att se vilken typ av musik, 

förgrund eller bakgrund, popmusik eller operamusik, som egentligen höjer köp benägenheten 

hos kunderna. Där hade man kunnat göra forskningar i butik genom att byta ut musiken dag 

för dag och försöka dra slutsatser med hjälp av andra undersökningar och underlag. 

Möjligheterna är gränslösa och vi hoppas detta kan komma att användas i framtiden eller 

inspirera andra till att arbeta vidare med sinnesmarknadsföring eftersom vi själva fann det så 

intressant.
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9. Bilagor 

9.1 Enkätundersökningsguide till kunder 

 

Enkätundersökning om kunders upplevelser kring 

sinnesmarknadsföring 

Ålder: 
Kön: 

  

 

1. Musiken 

2. Butikens utformning (skyltar, färger, lampor, design) 

3. Dofter 

4. Annat  

 Vilken typ av musik föredrar du när du befinner dig i en butik? 

 

1. Förgrundsmusik (Modern pop, Exempelvis radiokanalen NRJ) 

2. Bakgrundsmusik (Endast instrument, lugnare) 

3. Jag vill inte höra musik i butik 

 Vad värdesätter du mest i en butik? 

1. Bra personal 

2. Brett sortiment 

3. Butiksdesignen 

4. Bra musik 

5. Annat  

 

 Tror du att du omedvetet blir påverkad till att handla mer om butiken använder sig av 

sinnesmarknadsföring? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 

 Vilket sinne tror du man påverkas mest igenom som kund? 

 

1. Synen 

2. Hörseln 

3. Lukten 

4. Inget sinne  
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9.2 Intervjuguide till butikschefer 

 

Enkät till intervjun med butikschefer i valda butiker 

 

 Arbetar ni med sinnesmarknadsföring i er butik?  

- Berätta varför/varför inte?  

- Berätta hur? 

 

 Vilket sinne tror du kunden påverkas mest igenom?  

-Varför tror du detta? 

 

 

 Berätta vad du tror att kunden lägger märke till först när den kommer in i butiken?  

 

 

 Berätta vad du tror kunden värdesätter mest i en butik? 

 

 

 Vilken typ av musik spelar ni, varför?  

- Vad tror du kunden helst vill höra? 

 

 Tror du sinnesmarknadsföring påverkar/skulle påverka din butik positivt berätta varför 

du tror som du gör? 

 

 

 Tror du att det finns någon negativ aspekt med sinnesmarknadsföring, varför? 

             - Berätta hur du tänker.  
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10. Egna reflektioner 

Vi tycker att detta har varit ett roligt och lärorikt arbete, i och med att vi har lärt oss väldigt 

mycket om sinnesmarknadsföring. Innan vi påbörjade detta arbete hade vi inte mycket 

kunskap om vad sinnesmarknadsföring var för något och hur det används i praktiken. Genom 

att vi har intervjuat kunder, har vi ur deras syn fått svar på vad de värdesätter mest i en butik 

och vilket sinne de tror påverkar de mest till köp. Vi har fått mycket och användbar 

information om hur kunder ser på sinnesmarknadsföring, och hur de butiker vi har intervjuat 

använder sig av denna typ av marknadsföring. 

  

Det vi har lärt oss är att sinnesmarknadsföring är ett nytt begrepp som ligger i framkant och är 

en ny typ av marknadsföringsmetod, som kan komma att bli ett farmgångsrikt koncept att 

använda sig av som företag. För oss som blivande butikschefer är det mycket viktigt att vara 

insatt i vad som fungerar på marknaden och hur vi ska gå tillväga. Har vi rätt kunskap och vet 

hur vi ska använda oss av det, tror vi att detta kommer göra att vi blir framgångsrika och att 

andra företag ser oss som sina konkurrenter. 

  

Vi har även lärt oss att teorin inte alltid överensstämmer med verkligheten, exempelvis när det 

kommer till vilken musik som spelas i butiker. Butikerna vi intervjuade spelade 

förgrundsmusik som är snabbare musik, dock säger teorin att det är lugn musik som resulterar 

i att kunderna handlar mer på grund av att de vistas längre inne i butiken. Detta var något som 

ingen av butikerna vi intervjuade hade märkt någon skillnad på i sin försäljning, och enligt 

kundernas svar på enkäten ville de hellre höra förgrundsmusik än bakgrundsmusik.  

 

En annan viktig del som vi har fått mer kunskap om är upplevelserummet, där det handlar om 

att ge kunden en helhetsupplevelse, och inte enbart ett köp. I enkäten till kunderna svarade de 

att de värdesätter bra service främst, i upplevelserummet handlar det om personalen och bra 

service. Vi har fått kunskap om att det är mycket viktigt med bra personal och att de ger bra 

service till kunderna, vilket förhoppningsvis resulterar i mer försäljning och ökad lönsamhet.  

 

Genom detta arbete har vi fått bra och användbar information, som vi som blivande 

butikschefer, och även andra företagare kan använda sig av. Vi kommer att ha en stor fördel i 

vårt kommande arbete när vi nu besitter kunskap kring detta område, och hoppas även fler än 

vi kan dra nytta av denna rapport. 


