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Sammanfattning 
 

Titel   Sinnesmarknadsföring – En studie om hur IKEA använder sig av 

sinnesstimuli i sin framställning  

 

Författare  Isabelle Möller och Maria Toma 

 

Handledare  Aku Valtakoski  

 

Syfte   Studien syftar till att undersöka hur IKEA praktiskt använder 

sinnesstimuli för att påverka konsumenternas köpbeteenden och 

redogöra vilka utmaningar företag kan stå inför vid applicering av 

sinnesmarknadsföring. 

 

Metod   Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt 

angreppssätt. Undersökningen utfördes med hjälp av två intervjuer 

med författare inom ämnet och två observationer på IKEA under 

olika tillfällen. Urvalet valdes utifrån ett strategiskt urval.   

 

Slutsatser   Efter genomförd studie kan vi konstatera att det föreligger ett 

omedvetet arbete med sinnesmarknadsföring. IKEA anammar 

samtliga sinnen i sin servicemiljö, vissa i mindre omfattning än 

andra, där synsinnet är mest dominerande. Utmaningarna som 

företag står inför vid applicering av sinnesuttryck är framförallt 

brist på kunskap. 
 

Nyckelord   Sinnesmarknadsföring, servicelandskap, sinnen, syn, lukt, känsel, 

ljud, smak, sinnesstrategier, multisensorisk varumärkesupplevelse 

  



 

Abstract  
 

Title   Sensory Marketing – A study of how IKEA use sensory stimuli in 

their servicescape  
 

Authors   Isabelle Möller and Maria Toma  

 

Supervisor Aku Valtakoski  

 

Purpose   The purpose of this study is to examine how IKEA practically uses 

emotional stimulus to influence consumers purchasing behavior 

and to explain the challenges that companies face when applying 

sensory marketing.  
 

Method   This is a qualitative study with an inductive approach. The survey 

was conducted through two interviews with authors highly 

involved in the matter and by observations in IKEA during two 

separate occasions. They are based on a strategic selection.  
 

Conclusions  After completed study we found that there is an unconscious work 

with sensory marketing. IKEA embraces all the senses in its 

servicescape, some less than others, where sight is the most 

dominant. The challenges companies encounter with application of 

sensory expression is mainly due to lack of knowledge.  

 

Key words  Sensory Marketing, servicescape, senses, sight, scents, touch, 

sound, taste, sensory strategies, multi-sensory brand experience. 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrundsbeskrivning ................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ....................................................................................................... 3 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.4 Frågeställningar .............................................................................................................. 5 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................. 5 

1.6 Disposition ....................................................................................................................... 5 

1.7 Begreppsdefinitioner ....................................................................................................... 6 

2. Metodik .................................................................................................................................. 7 

2.1 Undersökningsmetodik ................................................................................................... 7 

2.1.1 Kvantitativ forskning och kvalitativ forskning .......................................................... 7 

2.2 Forskningsansatser ......................................................................................................... 8 

2.2.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats ..................................................................... 9 

2.3 Genomförande ............................................................................................................... 10 

2.4 Datainsamlingsteknik ................................................................................................... 12 

2.4.1 Primärdata ................................................................................................................ 12 

2.4.2 Sekundärdata ............................................................................................................ 13 

2.5 Semistrukturerade intervjuer ...................................................................................... 13 

2.6 Deltagande observationer ............................................................................................. 14 

2.7 Urval ............................................................................................................................... 14 

2.5 Forskningsetiska principer .......................................................................................... 15 

2.6 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning .................................................................. 16 

2.6.1 Uppsatsens trovärdighet ........................................................................................... 16 

2.6.2 Trovärdighet ............................................................................................................. 16 

2.6.3 Överförbarhet ........................................................................................................... 17 

2.6.4 Pålitlighet ................................................................................................................. 17 

2.6.5 Konfirmerbarhet ....................................................................................................... 18 

2.7 Källkritik ....................................................................................................................... 18 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................ 20 

3.1 Servicelandskap ............................................................................................................ 20 

3.2 S-O-R-modellen ............................................................................................................. 20 



 

 

3.3 Sinnesmarknadsföring .................................................................................................. 22 

3.4 Sinnena ........................................................................................................................... 23 

3.4.1 Synsinnet .................................................................................................................. 24 

3.4.2 Luktsinnet ................................................................................................................ 25 

3.4.3 Känselsinnet ............................................................................................................. 27 

3.4.4 Ljudsinnet ................................................................................................................ 28 

3.4.5 Smaksinnet ............................................................................................................... 30 

3.5 Sinnesstrategier ............................................................................................................. 31 

3.5.1 Strategi för synsinnet ............................................................................................... 32 

3.5.2 Strategi för ljudsinnet ............................................................................................... 32 

3.5.3 Strategi för luktsinnet ............................................................................................... 33 

3.5.4. Strategi för känselsinnet .......................................................................................... 33 

3.5.5 Strategi för smaksinnet ............................................................................................ 34 

3.6 Multisensorisk varumärkesupplevelse ........................................................................ 34 

4. Empiri .................................................................................................................................. 36 

4.1 Intervjuer ....................................................................................................................... 36 

4.2 Observationer ................................................................................................................ 43 

5. Analys ................................................................................................................................... 47 

5.1 Sinnesmarknadsföring på IKEA ................................................................................. 47 

5.2 Utmaningar vid applicering av sinnesmarknadsföring ............................................. 51 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 53 

6.1 Rekommendationer för framtida forskning ............................................................... 54 

Referenslista ............................................................................................................................ 55 

Tabellförteckning ................................................................................................................ 57 

Figurförteckning ................................................................................................................. 57 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 59 

Intervjuguide ....................................................................................................................... 59 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... 62 

Observationsguide för IKEA ............................................................................................. 62 

 

  



 

 

Tabellförteckning 
TABELL	1	SENSORER,	SENSATIONER	OCH	SINNESUTTRYCK	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	

(2011:178).	..................................................................................................................................................	10	
 

Figurförteckning  
FIGUR	1	MÄNNISKANS	FEM	SINNEN	OCH	SINNESUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	

(2011:30).	....................................................................................................................................................	23	
FIGUR	2	SINNESUTTRYCK	FÖR	SYNUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:61).	...	25	
FIGUR	3	SINNESUTTRYCK	FÖR	DOFTUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:110).

	.....................................................................................................................................................................	26	
FIGUR	4	SINNESUTTRYCK	FÖR	KÄNSELUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:134).

	.....................................................................................................................................................................	28	
FIGUR	5	SINNESUTTRYCK	FÖR	LJUDUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:87).	..	30	
FIGUR	6	SINNESUTTRYCK	FÖR	SMAKUPPLEVELSEN	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:154).

	.....................................................................................................................................................................	31	
FIGUR	7	SINNESMARKNADSFÖRING	–	EN	MODELL	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:154).

	.....................................................................................................................................................................	32	
FIGUR	8	SINNESMARKNADSFÖRING	SOM	MODELL	ÅTERGIVEN	AV	HULTÉN,	BROWEUS	&	VAN	DIJK	(2011:176).

	.....................................................................................................................................................................	35	

 



 

 1 

1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
I mitten på 1900-talet började man inom marknadsföring tala om marketing management. Det 

tidigare marknadsföringstänket var inte inriktat på företags- och ledningsfrågor med fokus på 

kontroll, styrning och uppföljning, utan kännetecknades mer av beskrivningar på hur man ska 

gå tillväga. Den nya ledningsansatsen kom att betrakta konsumentens behov som en väsentlig 

del i marknadsföringen för att möjliggöra analys, planering och kontroll. Införandet av 

markering management inbegrep frågor kring hur ett företag skulle bedrivas och utvecklas. 

De personliga relationerna mellan producenter och konsumenter började att förlora sin 

betydelse och riskerade att helt upphöra på grund av industrialiseringen och 

massproduktionens framväxt i marknadsföringen. Det som lade grunden för massproduktion 

av varor var dels en ökad mekanisering, dels en stordrift i de nya fabrikerna. Till detta ska 

tilläggas att massmarknadsföringen var revolutionerande i sin mening då den kom att påverka 

den moderna marknadsföringen (Hultén, 2014).  

Under 1970-talet fram till idag har man talat om relationsorienterad marknadsföring som 

baseras på ett förhållande mellan producenter och konsumenter. I stort handlar det om att 

skapa och bibehålla lönsamma kundrelationer som ofta kräver en djupare interaktion för att ett 

affärsutbyte ska komma till stånd. Hultén (2014) betonar att det inte är affärsutbytet i sig som 

ligger i fokus, utan denna tankegång om utbyte av affärer baseras på det som finns inom 

ramen för pågående relationer. Författaren uttrycker detta på följande sätt: ”Ett 

relationsperspektiv i marknadsföringen bygger på dialog, personliga möten och 

tvåvägskommunikation” (Hultén, 2014:40).  

Enligt Hultén (2014) pågår ett genomgripande paradigmskifte kring hur konsumentprodukter 

skapas, levereras och konsumeras. Detta har lett till att massmarknadsföringen ifrågasätts som 

ett effektivt sätt att nå konsumenterna och uppfylla dess behov. Den behovstillfredsställelse 

konsumenterna får av produkter och tjänster, menar Hultén (2014), kommer via de fem 

sinnena som består av syn, ljud, lukt, känsel och smak. I marknadsföringslitteratur har denna 

form av marknadsföring kommit att kallas för sinnesmarknadsföring. Denna term 

introducerades först sommaren 2008 vid Ross Business School, University of Michigan, och 

har kommit att bli en intressant gren inom den moderna marknadsföringen. Hultén (2014) och 

Gobé (2009) definierar begreppet sinnesmarknadsföring som marknadsföring med syfte att 
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skapa ett samspel mellan människans fem olika sinnen, vilket i sin tur bidrar till att skapa en 

sinnesupplevelse kring ett varumärke eller produkt. ”Products fulfill needs, experiences fulfill 

desires” (Gobé, 2009:xxx).  

Inom ramen för sinnesmarknadsföring, som uttryck för sensoriska stimuli, är avsikten att 

betona betydelsen av känslor, sinnen och upplevelser i anslutning till olika köp- och 

konsumtionsprocesser. Sinnesanvändning som verktyg är i praktiken fortfarande relativt 

outforskat, dock framför Hultén (2014), att en av de främsta anledningarna till att 

sinnesmarknadsföring ökar dess betydelse inom B2C (eng. business to consumers) är för att 

den arbetar aktivt i att skapa värde hos konsumenterna och erbjuder upplevelser, vilka är 

relaterade till individens personlighet och identitet. Det är genom sinnesstrategier som företag 

kan bygga upp och stärka sitt varumärke. Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) menar att 

sinnesanvändning kommer att bli mer betydande i framtiden, då det krävs nya och innovativa 

sätt för att beröra konsumenter och fånga deras intresse. Följaktligen skiljer sig 

sinnesmarknadsföringskonceptet från traditionell- och relationsmarknadsföring då den utgår 

från multisensorisk varumärkesupplevelse (Hultén, 2011).  

Vidare uppmärksammar Hultén (2014) att det har skett en övergång från det moderna 

industrisamhället, som innebär ett rationellt tankesätt, till det postmoderna kunskapssamhället 

där människor påverkas emotionellt. Han betonar vikten av att samla in kunskap och 

information om individers behov och studera dess beteendemönster för att kunna skapa en 

djupare relation till kunden. Praktiker har länge sett att relationer utgör grunden i all 

marknadsföring, medan teoretiker inte alltid sett relationer som en självklarhet inom 

marknadsföring (Hultén, 2014).   

Avslutningsvis menar Hultén (2014) att alltfler företag går mot att jobba med sinnesuttryck i 

sitt servicelandskap. Inledningsvis i vår uppsats diskuterade vi det omfång IKEA:s 

servicelandskap har. Vi kom fram till att IKEA har ett omfattande produktutbud och 

sortiment, vilket möjliggör för de att attrahera kunderna utifrån de fem sinnena. För 

kännedom är IKEA är ett möbelföretag med verksamhet i flera länder och grundades 1943 av 

Ingvar Kamprad. Företaget erbjuder heminredning till låga priser med syfte att skapa en bättre 

vardag för sina kunder. Med ett stort intresse strävar vi efter att undersöka i vilken 

utsträckning IKEA använder sig av sinnesuttryck i sitt servicelanskap.   

  



 

 3 

1.2 Problemformulering  
Dagens samhälle präglas av ökad konkurrens, internationalisering och ny teknik, vilket ställer 

krav på att företag behöver vara mer effektiva i sin marknadsföring. Samtidigt står vi inför en 

utmaning och en viss komplexitet där marknaden består av många olika aktörer som erbjuder 

likartade produkter samt olika varianter av samma varumärke (Solomon, 2015). Detta i sin tur 

innebär att företag måste vara kreativa i sin marknadsföring för att kunna utmärka sig från 

konkurrenterna (Andersson, Eek, Pihlsgård & Walldenheid, 2010; Solomon, 2015). 

Kolterjahn (2011) instämmer och menar att företag bör sträva efter att särskilja sig genom 

innovativa produktfördelar.  

 

Marknadsföring som disciplin omfattar i dag olika områden, som sammantaget sätter 

konsumenten i fokus, oberoende av marknadsföringsaktivitet och marknadsföringsstrategi. 

Den utveckling som har skett inom marknadsföring, varpå fokus har gått från massproduktion 

till konsumentbaserad marknadsföring, omfattar numer ledande begrepp som interaktioner, 

relationer och värdeskapande, något som tidigare försummats. Den moderna 

marknadsföringen behandlar tre framväxande områden som tillhör det nya 

marknadsföringsparadigmet, dessa utgörs av konsumentupplevelse, nätverk och uthållig 

marknadsföring (Hultén, 2014). Till sist har det, inom ramen för marknadsföringen, även 

kommit att inkludera aspekter såsom platser, symboler och känslor som omfattar 

konsumenter, anställda, leverantörer såväl som konkurrenter. Vidare hävdar författaren att 

alltfler konsumenter söker upplevelser för en större tillfredsställelse vid köp av produkter. 

Detta baseras på begrepp som nytta, tillfredställelse och värdeskapande, vilket är särskilt 

framträdande i samband med förekomsten av digital teknologi och kunskapsprodukter. Mot 

denna bakgrund, betonar Hultén (2014), att framkomsten av teknologin har bidragit till att 

skapa nya förutsättningar i att marknadsföra, varav detta kommer att förstärka 

konsumtionsupplevelsen av en produkt.  

 

Den behovstillfredsställelse som konsumenter söker efter filtreras genom de fem mänskliga 

sinnena, som består av syn, ljud, lukt, känsel och smak. Med hjälp av sensoriska stimuli kan 

företag erbjuda upplevelser med hjälp av ljussättning, ljud, dofter och smaker, dessa i 

kombination skapar en tilltalande atmosfär där sinnesupplevelser och minnen skapas. Hultén 

med medförfattare (2011) menar att det kan handla om att företag vill skapa en medvetenhet 

hos konsumenterna genom att använda konsumenternas hjärna omedvetet genom olika 
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sinnesupplevelser. Med detta förklarar Hultén (2014) att det finns en skillnad mellan 

relationsmarknadsföring och sinnesmarknadsföring, varav senare nämnd har sin utgångspunkt 

i konsumenternas sinnesupplevelser för att skapa en djupare relation. Författaren menar att det 

är värt att notera att det inte är tillräckligt tillfredställande att företag idag enbart erbjuder rätt 

produkt till rätt pris, det kräver att skapa en känsla av engagemang och samhörighet i 

servicemiljön. Den betydelse sinnesmarkandsföring fått inom marknadsföring har av särskilt 

intresse fokuserat på sinnesupplevelser genom emotionella, intellektuella och 

upplevelsebaserade behov, vilket inte relationsmarknadsföring betonar. Kolterjahn (2011) 

menar att människor handlar på emotionella grunder och inte för logiska skäl.  

 

Marknadsföringslitteratur visar på fördelar med sinnesmarknadsföring, däremot möter företag 

utmaningar i att applicera och använda sig av konceptet (Hultén, 2014). Vi ser att det har av 

den anledningen uppstått en lucka i den kontexten att företag inte är bekanta med fenomenet 

sinnesmarknadsföring, som i sin tur har lett till svårigheter att förstå den verklighet som 

konsumenter befinner sig i. Det är mot denna bakgrund det uppstod ett intresse att utföra en 

studie kring hur IKEA använder sig av sinnesmarknadsföring. Intresset är då inriktat på att 

studera hur sinnesstimuli används i IKEA:s servicelandskap för att stimulera konsumenterna 

på ett djupare plan. Av särskilt intresse är det avsevärt att undersöka hur IKEA förhåller sig 

till sinnesmarknadsföring och hur marknadsföringsaktiviteten används i det dagliga arbetet. 

Ett viktigt inslag i denna studie är att även belysa och redogöra för vilka utmaningar det kan 

finnas kring sinnesmarknadsföring. Detta kommer förhoppningsvis att bidra till en bredare 

kunskap inom ämnet och därmed möjliggöra en bättre förståelse för hur sinnesmarknadsföring 

skapas och används i praktik.  

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie avser att undersöka hur IKEA praktiskt använder sinnesstimuli för att 

påverka konsumenternas köpbenägenhet. Med hjälp av marknadsföringslitteratur, utförda 

intervjuer och observationer avser vi även att redogöra för vilka utmaningar företag kan möta 

vid applicering av sinnesmarknadsföring.   
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1.4 Frågeställningar 

• Hur använder IKEA sinnesmarknadsföring för att påverka konsumenterna med 

avseende att öka köpkraften? 

• Vilka utmaningar kan förekomma vid applicering av sinnesmarknadsföring? 

 

1.5 Avgränsningar  
För att minimera risken att få en allt för bred ansats har vi valt att göra vissa avgränsningar. 

Uppsatsen kommer att belysa sinnesmarknadsföring med inriktning mot ett 

företagsperspektiv. Vi avser att undersöka hur IKEA använder sig av sinnesmarknadsföring i 

sitt servicelandskap och hur de med hjälp av detta förmedlar upplevelser till sina kunder. Med 

denna anledning har vi valt att utesluta IKEA:s e-handel. Valet grundar sig i att vi vill uppnå 

en mer specifik och trovärdig studie. Vi har även valt att inte undersöka hur konsumenter 

upplever och ser på sinnesmarknadsföring på grund av begränsning av tid och resurser. En 

ytterligare avgränsning är att exkludera andra stora företag på marknaden då vi anser att 

IKEA är ett företag som rymmer samtliga sinnen, varpå lämplig att studera ur ett 

företagsperspektiv. IKEA bedömer vi som tillräcklig för att samla in data och besvara 

studiens frågeställningar utifrån det valda ämnet. Vi vill även tydliggöra att vi inte utfört 

observationer i alla avdelningar på IKEA på grund av studiens omfattning, utan närmare 

bestämt att fokusera på fem avdelningar, vilka är sovrum, kök, belysning, doft/växt och 

restaurang. Utöver dessa avdelningar har vi på ett överskådligt sätt observerat butiken i sin 

helhet i fråga om interiör och exteriör. På detta sätt anser vi erhålla en grundlig och 

genomgående analys. 

 

1.6 Disposition  
I kapitel tre introduceras den teoretiska referensramen som åsyftar att ge läsaren kännedom 

och därmed en ökad förståelse för sinnesmarknadsföring. Den teoretiska insikten ser vi ger 

läsaren en större behållning av följande kapitel. Kapitel fyra ägnar vi åt att presentera de 

empiriska resultaten som har insamlats under studiens gång med fokus på de fem sinnena. Till 

sist åskådliggörs samtliga respondenter genom en kort beskrivning av dess bakgrund inom 

sinnesmarknadsföring, följt av en sammanställning på det material vi har fått in genom våra 

intervjuer och observationer. I uppsatsens femte kapitel läggs det ett fokus på analys av 

empiriska data i kontrast till befintlig teori inom sinnesmarknadsföring. Vi har således 

analyserat hur respektive respondent ser på sinnesmarknadsföring. Med ett sådant upplägg vill 
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vi att läsaren på ett överskådligt sätt ska kunna sätta fingret på och förstå hur konceptet 

används i praktiken. I studiens sista och sjätte kapitel väver vi samman samtliga avsnitt och 

redovisar de slutsatser vi har kommit fram till.  

 
1.7 Begreppsdefinitioner  
Sinnesmarknadsföring – marknadsföringsaktivitet med huvudfokus mot de fem mänskliga 

sinnena som berör syn, ljud, doft, känsel och smak  

 

Servicelandskap – avser den faktiska omgivningen där service äger rum av vilken 

interaktionen mellan företaget och kunden tar plats  

 

Sinnesstimuli – sensorer som klargör ett varumärkes identitet och värderingar för att beröra 

individen genom dess sinnen 

 

Sinnesstrategier – en medveten marknadsföringsstrategi för att skapa en sinnesupplevelse 

genom att attrahera ett eller flera sinnen hos individen  

 

Multisensorisk varumärkesupplevelse – samspelet mellan två eller flera sinnen  
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2. Metodik  
 
2.1 Undersökningsmetodik 
 
Undersökningsmetodik avser pedagogiska tillvägagångssätt för att samla in data om ett 

specifikt fenomen. Detta kan frambringas genom enkäter, strukturerade intervjuformulär eller 

observationer (Bryman & Bell, 2005). Trost (2014) understryker vikten av att ta hänsyn till 

forskningssyftet i samband med val av undersökningsmetodik. Inom samhällsvetenskapen gör 

man en åtskillnad mellan två undersökningsmetoder, vilka är kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning. Om forskaren har ett syfte som kräver mätbara fakta, i form av siffror 

och statistik, och generaliserbara fakta bör hon/han använda sig av kvantitativa metoder. I 

motsats handlar kvalitativa metoder att om att förstå människors sätt att reagera eller resonera 

kring ett fenomen. Val av undersökningsmetod bör gå i linje med de givna frågeställningarna 

och de svar forskaren vill få fram, menar Trost (2014).  

 

2.1.1 Kvantitativ forskning och kvalitativ forskning  

En kvantitativ metod har en logisk struktur i och med att teorin avgör vilka problem och 

frågeställningar som forskarna ska studera. Trost (2014) skriver något förenklat att om 

frågeställningen syftar till att samla in numeriska data är en kvantitativ studie att föredra. 

Samma författare förklarar att en kvantitativ forskningstradition går ut på att definiera 

hypoteser som sedan prövas i verkligheten. Analysen av insamlade data redogör för om 

hypoteserna, som är definierade utifrån teorin, kan accepteras eller förkastas (Bryman, 2011). 

Samtidigt pekar kritiken av kvantitativ forskning på de utmaningar som ibland uppstår, bland 

dessa nämns det att det är en tidskrävande metod vid databearbetning. En annan kritik som 

riktas mot kvantitativ metod är att den tenderar att ha ett avancerat tillvägagångssätt. Inte 

minst vid mätproceduren som förutsätter att respondenterna som ingår i undersökningen 

uppfattar och tolkar enkäten på samma sätt (Bryman, 2011). Vi kan i denna kritik se att detta 

inte behöver vara fallet då individer besitter olika åsikter och tolkningar av olika 

sammanhang.  

 

Kvalitativ forskning kan härledas till forskarens tolkning av undersökningspersonens 

berättelser om hur den uppfattar ett visst fenomen. I detta område inom forskning bortser man 

från betydelsen av siffror och statistik. Med detta kommer inte resultatet av datainsamlingen, i 

kvalitativ analys, vara lika mätbar i samma utsträckning som i en kvantitativ analys. Det finns 
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ingen standardmetod bland kvalitativ forskning, utan utgörs av flera olika angreppssätt 

(Bryman, 2011). Ryen (2004) skriver att finns en hög öppenhet inom kvalitativ forskning då 

forskaren utgår och förhåller sig till befintlig litteratur. Författaren förklarar vidare att denna 

form av metodik innehåller information som består av uttalanden som skett genom 

inspelningar av intervjuer eller dialoger alternativt anteckningar från genomförda 

observationer. Enligt Eliasson (2010) är de vanligaste angreppssätten inom kvalitativ metod 

intervjuer och observationer. Anhängare till kvalitativa metoder hävdar att forskare kan 

erhålla en djupare förståelse av sociala sammanhang än vad man kan uppnå genom 

kvantitativa data (Ryen, 2004). Kvalitativa metoder kommer bäst till sin rätt när forskare 

eftersträvar flexibilitet och utrymme att ändra studiens upplägg om nödvändigt. En av 

fördelarna med kvalitativa metoder är att de möjliggör korrigering av intervjufrågor under 

processens gång (Eliasson, 2010). Metoden visar på en annan positiv aspekt då den, enligt 

Bryman (2011), starkt fokuserar på förändring och utveckling.  

 

Valet av metod grundar sig i det faktum att kvalitativ metod bidrar till flexibilitet och ger oss 

utrymme till korrigeringar, vilket är betydelsefullt för oss och vårt arbete då vi är medvetna 

om att vi kommer finna nya aspekter och utfall under datainsamling samt bearbetning av 

information. Det är känt att en kvalitativ metod ger en helhetsbild av det valda ämnet som i 

sin tur ökar förståelsen för det sammanhang som skall studeras, vilket förde oss till en 

kvalitativ forskningsmetod. En annan aspekt som vi tar hänsyn till vid utförandet av studien är 

att tillvarata deltagarnas perspektiv, det vill säga vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt i fråga om sinnesmarknadsföring. Av dessa anledningar anser vi att en 

kvalitativ metod är lämplig att tillämpa i vår studie då vi avser att undersöka ett relativt nytt 

begrepp och tankesätt inom marknadsföringen. 

 

2.2 Forskningsansatser 
Forskning utgår från två grundantaganden, vilka är att teorin uppträder eller aktualiseras efter 

det att forskaren samlat in och analyserat all data. Med detta menar, Bryman (2011), att det 

råder ett förhållande mellan teori och praktik. I metodlitteratur talas det om tre olika ansatser, 

nämligen deduktiv, induktiv och en kombination av dessa som benämns abduktiv.  
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2.2.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats  

Deduktiv ansats handlar i huvudsak om att pröva en hypotes. Experimentella forskare 

använder ett deduktivt tänkande, vilket innebär att man utgår från befintlig teori för det 

problem som skall studeras, och utifrån denna formulera hypoteser som sedan testas mot 

verkligheten via exempelvis observationer (Bryman, 2011).  I detta avseende, skriver David & 

Sutton (2016), att ett deduktivt angreppsätt kräver en hög grad av struktur vid insamling av 

data. Övergripande handlar det om att mäta relationen mellan olika variabler. Detta kräver, 

enligt författarna, någon metod för mätning av variation, räkning och siffror, vilket kan 

tillämpas främst vid kvantitativ forskning.  

 

Induktiv ansats är förbunden till kvalitativ forskning och är explorativ i sin natur. En 

beskrivning är att ett induktivt synsätt strävar efter att finna förklaringar till verkligheten med 

hjälp av insamlade data. I kontrast till ett deduktivt angreppsätt är inte mått och räknemetoder 

nödvändiga vid induktiv ansats (David & Sutton, 2016). Vidare uttrycker, Bryman (2011), att 

det är avgörande att forskaren inte låter sig styras av teorin eller förutfattade meningar, utan 

istället hålla sig neutral i sin framställning. Ett sådant upplägg kräver att forskaren har ett 

öppet sinne för att teori och empiri kan komma att avvikas (Bryman, 2011).  

 

Abduktiv ansats är ett mellanting av induktiv och deduktiv ansats, där forskaren pendlar 

mellan teori och empiri. Det abduktiva förhållningssättet ger utrymme för nya fakta och 

infallsvinklar. Den kännetecknas av att vara processinriktad som tillåter forskaren att utforma 

sitt arbete succesivt under studiens gång. Abduktion förenas med det hermeneutiska synsättet 

som innebär att forskaren tolkar, utlägger och förkunnar kunskap, och det är genom detta som 

nya belysningar växer fram (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I denna studie angrips problemet med hjälp av en induktiv forskningsstrategi. Detta innebär 

att vi kommer samla in information, analysera den och därefter dra en slutsats om 

verkligheten. Vi är medvetna om att det finns kritik mot det induktiva förhållningssättet, 

vilket kan härledas till Jacobsen (2002), som menar att det finns svårigheter att gå in med ett 

helt öppet sinne då individer har lätt för att påverkas av ens förutfattade meningar. Med detta i 

åtanke, anser vi att det induktiva förhållningssättet är passande för vår kvalitativa studie då 

vår intention inte är att bevisa något eller att dra generaliseringar, utan snarare att skapa 

förståelse och fördjupa oss inom området sinnesmarknadsföring. Med detta ämnar vi finna 

samband mellan företeelser och teori med avsikt att besvara våra forskningsfrågor.  
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2.3 Genomförande 
Studien utfördes på tre olika sätt, dels genom en platsintervju på Linnéuniversitet i Kalmar 

med professor Bertil Hultén, dels via en telefonintervju med Marcus Van Dijk (medförfattare 

till boken ”Sinnesmarknadsföring”), och observationer genomförda på IKEA i Linköping.  

 

Inför de deltagande observationerna fanns en välformulerad observationsguide med fokus på 

samtliga sinnen vid bestämda avdelningar, nämligen kök, sovrum, ljus, restaurang, doft- och 

växtavdelningen, och aspekter som berör delar av butiken. Vår observationsguide utformade 

vi med hjälp av tabellen Sensorer, sensationer och sinnesuttryck som återfinns i Hultén et al 

(2011:178). Tabellen förmedlar de karaktäristiska dragen ett varumärke har och bör innehålla. 

Således anser vi att ha uppfyllt avsikten med observationerna genom att studera och visa på 

hur IKEA använder sinnesstimuli i sitt servicelandskap.  

 
Tabell 1 Sensorer, sensationer och sinnesuttryck återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:178).  

 
 

Vid varje tillfälle tillbringades cirka 2 timmar i butiken (ungefär 20 minuter per avdelning) 

och alla iakttagelser noterades på ett anteckningsblock. Den första observationen ägde rum 

fredagen den 5:e maj på eftermiddagen och inleddes med en snabb genomgång av diverse 

avdelningar på IKEA. Vid samma observationstillfälle utfördes ytterligare en genomgång av 

butiken och denna gång med granskande ögon med start i köksavdelningen. Syftet med 

kontrollobservationen var att tillförsäkra att vi inte missat väsentliga aspekter och att våra 
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iakttagelser från det första tillfället inte är avvikande. Vi började med att översiktligt 

observera köksavdelningen för att sedan gå igenom avdelningen mer noggrant. Under tiden 

pratade vi sinsemellan och använde papper och penna för att föra anteckningar på vad vi såg. 

Som en komplettering till detta valde vi att fotografera miljön vi verkade i för att lättare 

komma ihåg våra iakttagelser. IKEA har en tydlig planlösning som vi valde att följa. Vår 

nästa avdelning följde av ljus och belysning. Även här dokumenterade vi våra iakttagelser i 

vårt anteckningsblock och fotograferade vid behov. Sovrumsavdelningen var den tredje 

avdelningen vi observerade. När vi kom till denna avdelning var det av särskild betydelse för 

oss att testa och känna på produkterna (sängar, madrasser, överkast och kuddar), men även 

hur övriga sinnen, utöver känselsinnet, samspelar genom olika demos. IKEA utmärker sig 

genom att skapa upplevelserum för sina kunder genom att visa ett sammansätt rum. Detta 

ansåg vi var utmärkande i sovrumsavdelningen. Vi gick vidare till restaurangen. Här valde vi 

att beställa mat och dryck för att komma åt framförallt smaksinnet. Vi satt ner och 

observerade rummet medan vi åt och förde anteckningar. Doft- och växtavdelningen var den 

sista avdelningen vi observerade då den är närmast utgången. Eftersom denna avdelning är 

framträdande för luktsinnet lade vi mer vikt på att dofta på produkterna.  

 

Den 8:e maj var vår andra observationsdag. Detta tillfälle ägde rum en tidig måndagsmorgon 

då IKEA hade 40-års jubileum. Det rådde en lugn stämning och det var inte många kunder 

som befann sig i butiken. Vi följde inte samma upplägg som den första observation, utan 

denna gång startade vi i sovrumsavdelningen och följde vägen till de övriga avdelningarna. 

Under observationen antecknade vi med hjälp av våra telefoner och fotograferade det vi hade 

missat under första observationsdagen. Det var inte mycket nytt som hade framkommit under 

dessa dagar i fråga om interiör. Det blev en snabbare genomgång av diverse avdelningar. Det 

som utmärkte sig tillskillnad från den första observationen vi utförde på IKEA var att de 

erbjöd smakprover från deras egna sortiment vid ”ta-det-själv lagret”, följt av fler 

visningsexemplar som var sammansatta av deras produktutbud.  Vi avslutade vårt besök på 

IKEA genom att observera exteriören, det vill säga de element som framträder utvändigt. 

IKEA har två ingångar till sin butik och vid det första tillfället gick vi in genom den ingången 

som är placerad i varuhuset och närmast in till köksavdelningen. Vid det andra tillfället valde 

vi att gå in genom huvudentrén. Slutligen renskrev vi våra anteckningar efter varje 

observationstillfälle för att smidigare finna mönster mellan samtliga avdelningar och 

sammanställa våra observationer.  
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De genomförda intervjuerna har skett både på plats och distans. Den första intervjun 

genomfördes, den 4:e maj 2017, med Bertil Hultén som samverkar på Ekonomihögskolan, 

Linnéuniversitetet, i Kalmar. Intervjun inleddes med en personbeskrivning av respondenten. 

Med detta eftersträvade vi en avslappnad stämning och närmare kontakt med respondenten, 

vilket kvalitativa intervjuer förespråkar (Bryman, 2011). Därefter gav forskarna 

bakgrundsinformation om studien och dess syfte samt kort information om de etiska 

aspekterna innan intervjufrågorna ställdes till respondenten. Frågorna lästes upp en i taget 

med inledning av generella frågor om sinnesmarknadsföring och avslutades med frågor kring 

framtidsutsikten. Telefonintervjun med Marcus Van Dijk hade samma struktur och 

tillvägagångssätt som ovan. När det gäller telefonintervjun är vi medvetna om att den hade 

medfört större betydelse om det hade skett mellan fyra ögon, dock skriver Jacobsen (1993) att 

telefonintervjuer är snabba och praktiska. Vidare skriver Jacobsen (1993) att telefonsamtal är 

abstrakta i sin natur, vilket stämmer överens med vår upplevelse då den fysiska intervjun med 

Bertil Hultén gav oss någonting mer än det som sades med orden, det vill säga kroppsspråket.  

 

Forskarna valde att inkludera intervjufrågorna (se fråga 13–15 i Bilaga 1) som berör IKEA 

enbart med Bertil Hultén, då respondenten länge varit verksam inom ämnet samt forskat och 

utfört studier om IKEA. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsverktyget 

QuickTime Player. Vi valde att spela in intervjuerna på bådas datorer för att undvika tekniska 

problem under konversationens gång och för att kunna gå tillbaka till råmaterialet vid behov. 

Samtliga informanter godkände att intervjuerna spelades in och tycktes vara bekväma med 

det.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik 
Med anledning av att skapa och erhålla djupare förståelse samt uppfylla syftet med studien 

har både primär- och sekundärdata kommit till användning. Dessa ligger till grund för allt 

material som redovisas i denna uppsats.  

 

2.4.1 Primärdata 
Primärkällor beskrivs av Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) som den information 

vars forskarens inhämtning av data sker genom exempelvis observationer, intervjuer och 

enkätundersökningar. Med andra ord omfattas primärdata av ny införskaffad information för 

att sedan addera denna till befintlig teori. För denna uppsats består primärdata av intervjuer 
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med representativa deltagare inom ämnet sinnesmarknadsföring och deltagande observationer 

utförda av forskarna. Observationerna har genomförts under två olika tillfällen på IKEA i 

Linköping. Anledningen till detta är för att möjliggöra nya upptäckter och därav öka studiens 

tillförlitlighet. Ytterligare en aspekt vi har vidtagit vid observationerna är att våra upptäckter 

kan variera beroende på olika faktorer, så som tidpunkt samt vardag respektive helgdag.  

 

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata inkluderar befintlig teori, det vill säga information som är införskaffad av andra 

forskare vid ett tidigare skede. Bryman (2011) betonar att problematiken kring sekundära 

källor är att kvalitén inte går att kontrollera i samma utsträckning som primära källor, 

eftersom syftet inom tidigare undersökningar inte motsvarar syftet för rådande forskning. 

Ytterligare en negativ aspekt är att sekundära data kan vara inaktuell för den undersökning 

som åsyftar att studeras. Med detta i åtanke har vi strävat efter att studera litteratur som är 

relativt uppdaterade eller fortfarande aktuella. Sekundärdata har i första hand hämtats från 

litteratur inom företagsekonomi, mer specifikt om sinnesmarknadsföring, från Linköpings 

Universitetsbibliotek. Metodlitteratur har även legat till grund för våra sekundärkällor.  

Utöver detta har vi använt sökmotorer så som databassystemet DiVA och Google för att 

granska relevanta artiklar och tidigare uppsatser inom ämnet.  

 

2.5 Semistrukturerade intervjuer 
 
Vi har tillämpat kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär med en intervjuguide (se 

Bilaga 1) som utgångspunkt. En framträdande aspekt med semistrukturerade intervjuer, 

förklarar Patel och Davidsson (2011), är att innehållet är sammansatt av forskaren och består 

av övergripande frågor som berör det ämne som avses studeras. Bryman och Bell (2005) 

fortsätter resonemanget med att förklara att semistrukturerade intervjuer rymmer ett tolkande 

synsätt vid analys av insamlade data. Den viktigaste utgångspunkten, betonar författarna, är 

att fånga informantens ståndpunkt och uppfattning kring det utforskande ämnet.  

 

I denna studie var vår ambition att få en djupare förståelse och en rik empirisk bas med grund 

av praktiska erfarenheter. Detta gav oss utrymme att analysera svaren och finna ett tydligt 

samband mellan samtliga respondenter. Det grundläggande valet för en semistrukturerad 

intervju gav oss möjlighet att ställa öppna frågor till informanterna med eftersträvan av att få 

längre och detaljrika svar. För vår del var vi uppmärksamma på att komma åt flexibiliteten 
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som kvalitativa intervjuer erbjuder. Med detta vill vi tillägga att våra intervjuer gav 

respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar och komma med nya aspekter. Detta 

möjliggjorde för oss som forskare att ställa följdfrågor till samtliga, vilket vi ser har bidragit 

till ytterligare kunskap som har varit betydande för vår uppsats.  

 

2.6 Deltagande observationer 
Denscombe (2009) uttrycker att det finns två olika typer av observationsforskning, mer 

konkret, systematisk och deltagande observation, varav det förstnämnda genererar 

kvantitativa data i form av statistik, den senare kvalitativa data. I vår undersökning har vi med 

fördel använt deltagande observationer vid datainsamlingen. ”Deltagande observation är en 

metod där observatören deltar i det vardagsliv som de studerade personerna ingår i, till 

exempel på en arbetsplats” (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 83). Till skillnad från våra 

intervjuer med Bertil och Marcus, avsåg våra observationer att fånga de aspekter som har en 

mer informell karaktär med hänseende till IKEA. Deltagande observationer möjliggör för 

forskaren att iaktta interaktionen medan den utspelar sig. I många sammanhang ger detta goda 

möjligheter för forskaren att analysera kontexten och dess betydelse för människors 

handlingar och attityder (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta är ett av de skälen till att vi 

valde att genomföra observationer på IKEA, utöver intervjuerna. Vi ville med detta observera 

den levande arbetsplatsen med andra ögon och med en förhoppning om att upptäcka nya och 

spännande aspekter. Justesen & Mik-Meyer (2011) menar att observationer kan ske på två 

olika sätt, antingen att forskaren enbart observerar eller att den både deltar och observerar 

servicelandskapet. Vi valde att endast observera servicelandskapet då vi ville ge utrymme till 

den kunskap vi samlat in via våra intervjuer.   

  

2.7 Urval 
I denna uppsats har urvalspopulationen blivit vald utifrån ett strategiskt urval. Trost (2014) 

avser med detta begrepp det styrda urvalet av informanter med klart definierade kriterier. I en 

praktisk företeelse handplockar man de respondenter som anses ha relevans för 

forskningsprojektet och innehar kunskap samt erfarenhet inom området (Trost, 2014).  

 

I första anblick var tanken att utgå från ett bekvämlighetsurval som innebär att man väljer ut 

de respondenter som är tillgängliga och ligger närmast till hands (Trost, 2014). I och med 

detta ansåg vi att ett bekvämlighetsurval inte var lämpligt tillvägagångssätt då vi eftersträvade 
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ett mer noggrant urval med individer som är insatta i ämnesområdet för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. Ett av de främsta skälen till varför vi valde ett strategiskt urval är på grund 

av dess sätt att systematisera sitt urval av respondenter vilket innebär en fullt tillräcklig 

variation i uppsättningen och bidrar till att man får tag på det man önskar få tag på (Trost, 

2014). Det ska även framföras att valet grundar sig i att våra frågeställningar berör ett ämne 

som är relativt outforskat och kräver respondenter som har forskat och arbetat länge inom 

sinnesmarknadsföring. Vårt val av företag är med anledning av att vi anser att företaget 

använder konceptet tydligt i sin framställning, oavsett om det är medvetet eller omedvetet.  

 
2.5 Forskningsetiska principer 
Forskaren behöver vidta flera etiska aspekter under en studie, särskilt vid insamling av data, 

analysbearbetning och publicering av text. Inför varje undersökning bör forskaren ta hänsyn  

till deltagarnas rättigheter, värderingar och integritet. Det är befogat att forskning bedrivs och 

ger inriktning på väsentliga frågor samt erhåller hög kvalitet. Detta förutsätter att individer 

inte utsätts för skada, diskriminering och kränkning av något slag, vilket går under 

individskyddkravet, som är utgångspunkten för forskningsetik. Närmare sagt görs en 

uppdelning mellan fyra allmänna huvudkrav vid forskning, som utgörs av informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådets Codex, 2015).  

 

Informationskravet handlar konkret om att ge fullständig information till de berörda om 

studiens syfte och upplägg samt villkor. Det ska även tydligt framgå att deltagandet är 

frivilligt och att den information som samlas in inte kommer att användas i ett annat ändamål 

än för forskning. Information ska även ges till respondenterna om rätten att avbryta sin 

medverkan utan negativa konsekvenser. Samtyckekravet visar på deltagarens rätt att medverka 

i undersökningen och i vissa fall, när undersökningsdeltagaren är under 15 år, krävs ett 

intygande från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet berör frågan om anonymitet och att 

personuppgifter hanteras med varsamhet. Detta kräver att uppgifter om deltagare skall 

försvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får åtkomst till dessa. Forskaren ska utlova 

sekretess och tystnadsplikt. Nyttjandekravet betonar att forskaren endast får använda 

insamlade data för forskningsändamål (Vetenskapsrådets Codex, 2015).  

 

Vi har i vår forskning tagit hänsyn till de etiska aspekterna som beskrivs ovan. Inför våra 

intervjuer har information om studiens syfte givits till undersökningsdeltagarna. 

Respondenterna gav oss samtycke för sin medverkan och identitet vid den slutgiltiga 



 

 16 

rapporten samt användning av inspelningsverktyg under intervjuerna. Vid inledning av 

intervjuerna har vi informerat respondenterna att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta intervjun utan några som helst negativa konsekvenser. Vi var noga med att 

poängtera för samtliga att resultatet endast kommer att användas i forskningssyfte och att de 

får ta del av den slutgiltiga rapporten. Vid utförandet av observationerna har IKEA inte gett 

oss sitt samtycke, däremot kan vi försäkra om att dessa har utförts utifrån de etiska villkoren 

(Vetenskapsrådets Codex, 2015). Butikens kunder och medarbetare har inte inkluderats i våra 

observationer.  

 

2.6 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 
 
2.6.1 Uppsatsens trovärdighet 

I samband med forskning används olika datainsamlingstekniker för att förvärva data. Med 

detta försöker forskare få en uppfattning om hur väl de mäter det som avses undersökas. 

Begreppen validitet och reliabilitet tillämpas på studier med kvalitativ karaktär och åsyftar att 

beskriva hur väl insamling av data fungerat. Utöver validitet och reliabilitet utgår forskare 

även från fyra kriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 

Dessa fyra kriterier är en förutsättning inom kvalitativ forskning för att erhålla giltiga och 

hållbara resultat (Ryen, 2004).  

 

2.6.2 Trovärdighet  

Enligt Bryman (2011) innebär trovärdighet att undersökningen har genomförts i enlighet med 

de regler som finns. Författaren betonar vikten av att rapportera resultat till de som medverkat 

i studien. Det kan röra sig om justeringar avseende studien eller transkribering av data. 

Genom detta får deltagarna möjlighet att komma med förslag på förbättringar, kontrollera och 

korrigera data samt ge återkoppling.  

 

I detta avseende anser vi ha följt de regler och riktlinjer vi har haft till vårt förfogande, särskilt 

har vi utgått från Vetenskapsrådets Codex. Vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna vid 

utförande av intervjuer, men även under våra observationer på IKEA. Samtliga deltagare har 

efterfrågat att få se transkriberingen innan publicering. Vi har erbjudit respondenterna att få ta 

del av materialet och den slutgiltiga rapporten för att de ska kunna kontrollera sin medverkan.  

Kontinuerlig kontakt med deltagarna har ägt rum under studiens gång, både genom telefon 

och mail. Av samtliga respondenter har vi genomfört ett fysiskt möte med Bertil Hultén på 
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Ekonomihögskolan i Kalmar, vilket vi anser ökar studiens trovärdighet. Likaså ser vi att 

studien har en stark trovärdighet då det går att utläsa hur vi har gått tillväga för att samla in 

och analysera data. Detta anser vi återspeglas tydligt och genomgående i rapporten.  

 

2.6.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i sin mening hur väl resultaten kan överföras och användas i en annan 

omgivning. Detta förutsätter att forskaren genomför en detaljerad observation som ger läsaren 

tillräckligt mycket faktaunderlag för att sedan avgöra huruvida resultaten är överförbara på 

andra miljöer (Bryman, 2011).  

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till IKEA Linköping på grund av geografisk tillgänglighet. 

Det är dock inget som talar för att studien inte skulle kunna genomföras på andra varubutiker i 

eller utanför Sverige. Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt område inom marknadsföring, 

där företag möter utmaningar i att förstå och applicera konceptet i praktiken. Vår ambition är 

inte att hitta ett välfungerande recept som är framlagt att passa alla företag och verksamheter, 

snarare att beskriva och klargöra hur sinnesmarknadsföring kan användas samt vilka 

utmaningar företag kan stå inför. Det ska tilläggas att studien enbart omfattar deltagarnas 

kunskap och erfarenheter om sinnesmarknadsföring, varför vi anser att studien inte är 

representativ för alla svenska företag. Ur en kritisk ståndpunkt är vi medvetna om att detta 

sänker studiens överförbarhet, dock ser vi att studien kan bidra till en ökad förståelse kring 

hur olika företag kan använda sig av sinnesmarknadsföring.  

 

2.6.4 Pålitlighet  

Pålitlighetskriteriet går ut på att forskaren ska redogöra för samtliga moment i 

forskningsprocessen, mer konkret ska läsaren kunna följa en röd tråd, exempelvis genom en 

tydlig problemformulering, syfte, urval och datainsamling. Delkriteriet förutsätter även en 

bedömning av hur pålitliga slutsatserna är. Bryman (2011) menar att det är avsevärt att 

forskaren använder sig av aktuella och pålitliga källor vid referat då det underlättar 

granskningsprocessen.  

 

Pålitligheten i vår studie ser vi ligga på en god nivå. Vi har använt oss av aktuella och 

relevanta källor och dessa har vi använt återkommande i rapporten. För en ökad pålitlighet 
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hade det varit önskvärt att få möjlighet att kritisk granska och opponera på andra studenters 

uppsatser vid ett tidigare skede.   

 

2.6.5 Konfirmerbarhet 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren förhållit sig till de 

etiska aspekterna och agerat i god tro. Konfirmerbarhet förutsätter att man är objektiv i sin 

forskning och inte låter sig bli påverkad av personliga värderingar eller teoretisk övertygelse 

(Bryman, 2011).  

 

Hela forskningsprocessen har utförts i god tro med hänsyn till de etiska aspekterna, både i 

samband med intervjuer och observationer. Vi vill betona att vi inte har låtit oss bli påverkade 

av personliga värderingar, däremot har vi upplevt att det finns en utmaning i att vara helt 

objektiv. Med detta vill vi förklara att vi har blivit påverkade till en viss del av den teoretiska 

referensramen då den legat till grund inför våra intervjuer. 

 

2.7 Källkritik 
Vid val av litteratur har vi omsorgsfullt valt ut aktuella och relevanta källor med syfte att 

besvara våra frågeställningar. Vi bedömer att våra källor är tillförlitliga då litteraturen är 

skriven av erkända författare, såsom Hultén m.fl., Gobé och Krishna. Samtliga författare är 

verksamma inom institutioner för marknadsföring och visar på forskning inom ämnesområdet.  

Även metodkapitlet har producerats med hjälp av litteratur av erkända författare, exempelvis 

Bryman & Bell som skrivit utförliga metodböcker.  

 

Teoriavsnittet bygger i huvudsak på tryckta källor i form av böcker och artiklar. Detta ser vi 

stärker källornas tillförlitlighet. Det ska nämnas att vi har valt att undvika internetbaserade 

källor då vi bedömer dessa som lättmodifierade. Användningen av elektroniska källor i 

uppsatsen omfattas av artiklar hämtade ur Linköpings universitetsbibliotekets databas DiVA, 

varför dessa anses vara kontrollerade och trovärdiga.  

 

Vi har även tagit i beaktning att öka tillförlitligheten i våra sekundärkällor genom att noga 

granska och bedöma dess relevans samt aktualitet innan användning. Vi vill även poängtera 

att vi har varit väldigt försiktiga med att använda källor som är alltför gamla. För att 

ytterligare öka studiens tillförlitlighet har vi strävat efter att hitta teorier som stärker och 
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kompletterar varandra. På detta sätt har vi kontrollerat med säkerhet att den information vi har 

fått fram håller hög kvalitet och innehar god relevans för det vi ämnar studera. Vi ser även att 

det fysiska mötet med Bertil Hultén och telefonintervjun med Marcus Van Dijk stärker 

tillförlitligheten ytterligare då dessa var de första som introducerade begreppet 

sinnesmarknadsföring på den svenska marknaden.  
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Servicelandskap 
Servicelandskap och dess utformning, som kontext, är helt avgörande för hur människor 

uppmärksammar alternativt uppfattar omgivningen och de faktorer som ingår i denna. Det är i 

dess definition som tjänster är utförda, levererade och konsumerade (Wilson, Zeithaml, Bitner 

& Grimler, 2008). Huvudsakligen beskriver Hultén (2014) att mänskligt beteende i sin 

mening reagerar på den fysiska omgivningen som den befinner sig i. Wilson et al (2008) 

instämmer och menar att den fysiska miljön har ett stort inflytande på konsumentbeteende. 

Utifrån denna beskrivning myntades begreppet servicelandskap, med hänseende till de 

visuella, taktila, doft- och ljudmässiga faktorerna i en butik eller ett varuhus (Hultén, 2014). 

Helmefalk & Hultén (2017) betonar särskilt att dessa atmosfäriska signaler bör vara 

kongruenta med butikens design, dess produktkategorier och identitet.  Kongruens definieras 

som en sammansättning av olika signaler och hur dessa samverkar med varandra i en given 

kontext (Helmefalk & Hultén, 2017). De sensoriska dimensionerna i fråga om 

servicelandskap har en uttalad effekt på atmosfären, framförallt beskrivs denna utifrån 

följande fem inslag: exteriör, interiör, layout, inköpsställe och människor (Hultén, 2011). 

Dessa faktorer utgör grunden i vad Hultén (2014) menar kan hänvisas till konsumenternas 

uppfattning om och upplevelse av den servicemiljö de verkar i. För detta är det tydligt att 

servicemiljön och dess utformning framkallar positiva känslor hos konsumenterna, vilket har 

visat sig genom ökad försäljning (Soars, 2009; Hultén, 2011). Detta beskriver sambandet 

mellan butiksmiljön och dess effekt på konsumenternas aktiva närvaro. Hultén et al (2011) 

visar på att företag står inför en utmaning när det gäller att utforma och gestalta servicemiljön 

genom visuella intryck för att förstärka varumärkets värderingar och identitet. I fråga om att 

effektivisera, med andra ord förbättra och utveckla servicelandskapet, talar man om 

hjälpmedel som kommer i uttryck genom nytt butiksdatasystem, belysning, nya hyllsystem, 

ny färgsättning och butiksdisplayer (Hultén et al., 2011).  

 

3.2 S-O-R-modellen 
Stimulus-organism-response- modellen beskriver sambandet mellan fysiska dimensioner, 

interna reaktioner och individens respons på dessa. Modellen förutsätter att individen utsätts 

för olika stimuli som i sin tur skapar en viss reaktion, antingen direkt eller indirekt, hos 
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individen. Wilson et al (2008) skriver att modellen öppnar upp ögonen för att se butiksmiljön 

utifrån flerdimensionella aspekter mer än att bara se det som något positivt eller negativt.  

 

Den första delen i modellen bygger på tre komponenter bestående av atmosfäriska 

förhållanden, utrymmen/funktionalitet samt tecken, symboler och artefakter. Atmosfäriska 

förhållanden utgörs av till exempel temperatur, ljud, musik och lukt. Författarna tillägger att 

det berör variabler som butiken kan arbeta med och justera för att framkalla reaktioner hos 

kunderna. Nästa komponent innefattar design, utrustning och möbler. Den tredje 

komponenten redogör för visuella faktorer så som skyltar och stil på dekor för att skapa en 

tilltalande atmosfär (Wilson et al., 2008).  

 

När det gäller individens uppfattning och upplevelser av servicemiljön är detta individuellt 

och påverkas av många olika faktorer, menar Wilson et al (2008). Det faktum är att individens 

värderingar, välbefinnande och humör kan påverka hur denne uppfattar servicemiljön. I detta 

fall går det att nämna att den individuella reaktionen på upplevelserummet kommer i uttryck 

genom kognitiva reaktioner, känslomässiga reaktioner och fysiologiska reaktioner (Wilson et 

al., 2008).  

 

Till den kognitiva kontexten skriver författarna att upplevelserummet har en påverkan på 

individens uppfattning om butiken samt de personer och produkter som återfinns på plats. 

Detta innebär att den generella uppfattningen om butiken bistår individen att placera den i en 

kategori och skapa en symbolisk mening. På motsvarande sätt kan utformningen av butiken 

skapa en känsla hos individen, som kommer i uttryck antingen genom en känsla av glädje 

eller en känsla av det motsatta. På samma sätt skriver Wilson et al (2008) att en upplevelse 

har en fysisk påverkan på individen, vilket kan utspela sig genom exempelvis dålig ventilation 

och belysning, hög volym på musiken eller långa köer. Det kan vara en tänkbar förklaring till 

varför kunder väljer att söka sig till butiken eller hålla avstånd. Till sist visar modellen både 

individuella beteenden och sociala interaktioner. Individuella beteenden pekar på den tid 

individen spenderar i butiken, hur mycket den spenderar och om denne väljer att återkomma 

till butiken. De sociala interaktionerna beskriver relationer mellan kunder och anställda, vilket 

uttrycks med följande citat: ”It has been stated that ´all social interaction is affected by the 

physical container in which it occurs´ (Wilson et al., 2008:251).    
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3.3 Sinnesmarknadsföring 
Sinnesmarknadsföring är ett framväxande marknadsföringsparadigm som betonar betydelsen 

av produkter och tjänster som sinnesupplevelser (Krishna, 2011). Hultén (2014) utgår från att 

upplevelser kommer att vara den viktigaste värdeskapande faktorn på sikt. Vidare förklarar 

författaren att detta beror på att det ställs högre krav på företag och dess förmåga att 

differentiera sig på marknaden genom att skapa och erbjuda upplevelser. Samma författare 

menar att detta leder till fördelar så som ökad behovstillfredsställelse, lojalitet och lönsamhet. 

Soars (2009) tillägger ”The right sensory stimuli, if applied appropriately, can calm, relax, de-

stress, energise, improve mood, influence decision-making and hence the propensity to 

spend” (s. 286). Det är inte längre tillräckligt att enbart erbjuda produkter via traditionella 

reklaminslag, utan även emotionella och sensuella inslag har fått en större betydelse, då 

kunderna har övergått från att värdera funktionella attribut till att se produkten som en 

sinnesupplevelse (Hultén, 2014; Hultén et al., 2011). På detta sätt kan företag, med hjälp av 

sinnesmarknadsföring, erbjuda sina kunder upplevelser på ett intimare sätt, än vad mass- och 

relationsmarknadsföring tidigare kunnat åstadkomma. I detta avseende, menar Hultén (2014) 

att involvera de fem sinnena – syn, ljud, doft, känsel och smak – i sin 

marknadsföringsaktivitet erbjuder en individuell och personlig upplevelse av ett varumärke. 

Författaren understryker att sinnesmarknadsföring låter individen stå i centrum, vilket den inte 

gjort tidigare. Med detta i åtanke bör sinnesmarknadsföring betraktas som en framåtskridande 

aspekt av den moderna marknadsföringen (Hultén, 2014).   

 

Ett av de främsta argumenten kring sinnesmarknadsföring är att den betonar de fem mänskliga 

sinnena för att attrahera och stimulera konsumenter. Hultén (2014) framför att detta 

sammanhang är helt avgörande för en människas direkta upplevelser vid köp- och 

konsumtionsprocesser. Inom sinnesmarknadsföring blir begrepp som konsumentvärde och 

konsumentupplevelser mer framträdande i den mening att den värderar individualisering, 

utifrån tre personliga drivkrafter; förverkligande, identitetsskapande och en sinnesupplevelse. 

En vanlig föreställning är att individer blir medvetna om och får en uppfattning av olika 

produkter genom sinnena. Det blir således viktigt att förstå innebörden av 

sinnesmarknadsföring som betraktar individer som både medaktörer och medproducenter i 

serviceprocesser. I anslutning till detta menar Hultén (2014) att företag bör använda sig av de 

fem mänskliga sinnena i högre utsträckning, genom ett medvetet och strategiskt arbetssätt, för 

att fånga konsumenterna. Krishna (2011) upplyser i sin artikel att sinnesmarknadsföring 
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handlar om att påverka individers attityder, inlärning och beteende. I motsats till denna 

artikel, framför Hultén (2014) att sinnesmarknadsföring bör istället inkludera frågor om 

konsumentvärde, konsumentupplevelser och varumärkesimage. Konkret hävdar författaren att 

sinnesmarknadsföring ger utrymme till förståelse och kunskap kring hur företag med hjälp av 

sinnesuttryck kan påverka konsumenter i köp- och konsumtionsprocesser. Gobé (2009) 

instämmer och tillägger att företag inte har råd att försumma de fem sinnena i sin 

marknadsföring. Vidare antyder författaren att konsumenter sällan är medvetna om effekterna 

som sinnesstimuli har på dem, dock är det i den aspekten viktigt att företag erhåller en 

medvetenhet och förståelse av dessa effekter. Figur 1 visar samtliga sinnena och hur dessa 

bidrar till en sinnesupplevelse.   

 

 
Figur 1 Människans fem sinnen och sinnesupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:30).  

 
3.4 Sinnena  
”De fem sinnena bidrar till att skapa individuella och personliga upplevelser av ett 

varumärke” (Hultén, 2014:107). 

 
Hultén (2014) betonar sinnenas betydelse för den fysiska interaktionen som uppträder i ett 

servicelandskap. I litteraturen nämner författaren upplevelsemarknadsföring som berör 

konsumenternas känslor och tillstånd. Upplevelsemarknadsföring utgår från att företag och 

organisationer ska skapa rätta förutsättningar för konsumenterna. Intentionen med denna typ 

av aktivitet är att utveckla och skapa upplevelser samt engagemang hos konsumenterna. 
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Denna variant av marknadsföring ingår i sinnesmarknadsföring och fokuserar på det 

kognitiva, vilket tidigare marknadsföring bortsett ifrån (Hultén, 2014).  

 

Hultén (2014) indikerar att det är genom de fem sinnena som man kan förstå hur en individ 

hanterar stimuli. Sinnena, bestående av syn, hörsel, lukt, känsel och smak står till grund för en 

människas upplevelser och beteende. Respektive sinne består av tydligt åtskilda komponenter 

ifråga om bearbetning av olika sinnesuttryck, exempelvis synsinnet som kan separera färg 

från form och olika typer av rörelser. Detta är en kraftfull process för den mänskliga hjärnan 

som bearbetar och erhåller informationen. Det går att konstatera, via Hultén (2014), att 

hjärnan arbetar med både omedvetna och medvetna processer. En viktig notering är att 

informationen som skickas ut inte mottas av den mänskliga hjärnan på ett medvetet sätt, 

snarare blir de instinktiva faktorerna mer framträdande för hur en produkt uppfattas av en 

individ.  

 

3.4.1 Synsinnet 
Synsinnet är vårt skarpaste och det mest framträdande av de fem sinnena. “The sense of sight 

is the most powerful one for discovering changes and differences in the environment and is 

the most common sense in perceiving goods and services” (Hultén, 2011:259). Vidare hänförs 

synsinnet att ha en större påverkan på människors dagliga beslut i jämförelse med de övriga 

sinnena (Hultén et al., 2011). Synen kommer i uttryck genom visuell kommunikation som 

lägger vikt på betydelsen av att attrahera och fånga konsumenternas uppmärksamhet. Det 

innebär att konsumenter oftast förlitar sig helt på synsinnet i fråga om att skapa en uppfattning 

om den omgivande miljön samt uppmärksamma och bedöma en specifik produkt eller 

varumärke. Hultén (2011) antyder att det ögat ser är väldigt viktigt, då synen avgör köpet till 

70 eller 80 %.  

 

Traditionella visuella stimuli, i form av annonsering och reklam, har varit mer framträdande 

under massmarknadsföring. Idag talar man om andra marknadsföringsstimuli som belysning, 

design, exteriör, färg, förpackning, grafik eller interiör. Detta talar för att synen kan avgöra 

hur omgivningen uppfattas gällande utrymme, storlek och belysningsgrad. Visuella stimuli är 

en naturlig del i att etablera starka varumärken och har en positiv inverkan på hur 

konsumenter uppfattar ett varumärke. Hultén (2014) lyfter fram synsinnets betydelse i en 

omgivning och exemplifierar olika faktorer. Belysning eller ljussättning är en viktig 
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komponent i ett servicelandskap, då den påverkar hur konsumenter påverkas och lockas till 

det som ingår i butiken, inklusive sortiment. ”Ljus och ljussättning kan bidra till att skapa rätt 

atmosfär och stämning för ett varumärke” Hultén et al (2011:69). Det är påvisat att belysning, 

förutom att förmedla information om plats och utrymme, även förmedlar innehåll och mening. 

Det har visat sig att användningen av extra belysning för displayer i butikslandskap har 

medfört större effekt på konsumenters beteende (Hulten, 2014).  

 

Även färger utövar en stor påverkan på individers tolkningar och handlingar i butiksmiljö 

(Soars, 2009). Färg består av ett spektrum som delas in i sex distinkta färger (röd, orange, gul, 

grön, blå och violett). Det finns bevis på att kunder i olika butiksmiljöer anser bättre om den 

blåa färgen än den röda, varpå den första anses vara mer avkopplande, på motsvarande sätt 

attraherar den röda färgen ögat snabbare vilket skapar en större uppmärksamhet (Hultén, 

2014). Det har också visat sig genom experiment att det råder ett samband mellan visuell 

uppmärksamhet och produktplacering samt antalet hyllplan. Experimentet illustrerar att 

produkter som placeras på nedersta hyllplanet får mindre uppmärksamhet än produkterna som 

placerats i mitten alternativt högst upp. Detta visar att det finns en signifikant påverkan på 

konsumenters köpbenägenhet (Hultén, 2014). Figur 2 visar på de faktorer som bidrar och 

förstärker synsinnet.  

 

 
Figur 2 Sinnesuttryck för synupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:61).  

 
3.4.2 Luktsinnet 

Det mest kännetecknande för luktsinnet är att det har en direkt influens på det mänskliga 

beteendet (Hultén, 2014). Av forskningen framgår det att doftperceptionen är viktigare än 

synens funktionalitet i fråga om att bedöma olika produkter efter dess skick. Detta utgår från 

den omedelbara reaktionen av en doft som uppstår hos en människa, som i sin tur frambringar 
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en positiv eller en negativ upplevelse. Resonemanget kan hänvisas till både Hultén et al 

(2011) och Solomon (2015) som menar att luktsinnet är av stor betydelse för människans 

upplevelser, minnen och trivsel. Detta illustreras med att människan kan associera dofter från 

minnen av barndomen och sätta dessa i ett sammanhang. I detta avseende, förklarar 

författarna, att det inte behöver finnas en medvetenhet om doften när den sätter sig på minnet 

för första gången (Hultén et al., 2011).  

 

Dofter som markörer förekommer naturligt i butiker, restauranger eller köpcentrum för att 

påverka atmosfären och shoppingupplevelsen positivt. I detta fall upplyser Hultén et al (2011) 

att luktsinnet kan vara till stor fördel för att uppmärksamma en produkt eller ett varumärke i 

en servicemiljö. Dofter kan även användas i syfte att särskilja sig från sina konkurrenter och 

stärka sitt varumärke. Särskilt betonas att dofter är unika i sitt skede då de bara kan upplevas i 

en fysisk servicemiljö, varför införandet av olika dofter har kommit i uttryck genom ökad 

försäljning och lönsamhet. Rent praktiskt kan marknadsförare använda dofter på två olika sätt, 

dels genom att associera en specifik doft till en viss produkt, dels genom att koppla en 

specifik doft till den rådande miljön för att påverka kundbeteendet. I anslutning till detta 

använder vissa företag artificiella dofter för att stimulera konsumenterna och väcka 

emotionella associationer. Artificiella dofter hänvisar till sådana som inte är av naturlig 

karaktär, utan snarare tillsätts med hjälp av doftmaskiner och sprayer. Vidare resonerar Hultén 

(2014) att företag ska undvika att introducera en doft om sambandet mellan servicemiljön och 

upplevelsen de strävar efter att ge kunderna inte kan uppfyllas. En viktig iakttagelse är att 

kunderna spenderar mer tid i butiken när dessa två faktorer överensstämmer (Hultén, 2014). 

Nedanstående figur visar vad som bidrar till en doftupplevelse.  

 

 
Figur 3 Sinnesuttryck för doftupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:110).  
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3.4.3 Känselsinnet 
Det taktila sinnet hänförs till den fysiska och psykiska interaktionen som individen upplever 

genom olika produkter i en servicemiljö. En viktig notering i sammanhanget är att känsel 

genom beröring förmedlar information om en specifik produkt eller ett varumärke, till 

exempel i fråga om form och textur. Detta är särskilt framträdande vid val och ett eventuellt 

köp av en produkt eller ett varumärke. Nära detta resonemang skriver Spence & Gallace 

(2011) att det genom studier har framkommit att konsumenter föredrar att handla från butiker 

där beröring av produkter är tillåtet, särskilt gäller det produkter vars taktila input är viktigt 

för utvärdering, exempelvis kläder, elektronik etc. Av Hultén (2014) framgår att det taktila 

sinnet ska ses som ett informationssystem i process, vilket visar på att beröring är ett viktigt 

redskap vid identifiering av diverse produkter och kategoriplacering av dessa. Detta förklaras 

av Hultén med medförfattare (2011) att individen med hjälp av dess ”formsinne” kan avgöra 

hur olika föremål ser ut och känns, utan att behöva röra vid objektet.   

 

Den aktiva beröringen sker i två steg, menar Hultén (2014), varpå kunden först tar i objektet 

och sedan tar upp objektet för att göra en fysisk inspektion. Detta utmärker sig genom att 

fysisk beröring i servicelandskap ökar konsumenternas förtroende och tillit för varumärket, 

vilket illustrerar att det första intrycket är viktigt. Hultén (2014) liksom Solomon (2015) 

konstaterar att samspelet mellan konsumenter och personalen ökar avsevärt vid beröring. 

Följande exempel illustrerar effekten av beröring:  

 

”In one study, diners whom wait staff touched gave bigger tips, and the same researchers 

reported that food demonstrators in a supermarket who lightly touched customers had better 

luck in getting shoppers to try a new snack product and to redeem coupons for the brand” 

(Solomon, 2015:203).  

 

Det anses vidare att känselsinnet har en förmåga att förstärka upplevelser, som inte de övriga 

sinnena kan göra fullt ut (Soars 2009; Hultén, 2014). Av den anledningen, har det visat sig, att 

många människor vill bli berörda av exempelvis massörer eller läkare för att öka 

tillfredställelsen. En människas händer är en länk till att utforska och bilda sig en uppfattning 

kring en produkt eller ett varumärke, särskilt viktigt när konsumenter inte har tillräcklig 

produktinformation till hands. Solomon (2015) fortsätter med att förtydliga att beröring bidrar 
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till positiva attityder gentemot ett varumärke i olika köpbeslutssituationer. Å andra sidan 

skriver författaren att det kan uppstå negativa effekter, vid exempelvis en oavsiktlig beröring 

från en främling, framförallt när det kommer från en man.  

 

En produkts egenskaper som kommer i uttryck genom beröring, menar Hultén (2014), visar 

på individers uppskattning av dess kvalité och skick. Detta förklarar varför människor 

undviker att köpa en produkt om den inte stämmer överens med de förväntningar den har 

skapat. En allmän slutsats är att individer har ett starkt behov av beröring (eng. need for touch, 

NFT) eller möjligheten att få ta och känna på produkter (Spence & Gallace, 2011; Hultén, 

2014). I de situationer detta inte råder visar sig leda till frustration bland konsumenterna, 

menar Hultén (2014). För att tillgå detta kan företag och organisationer erbjuda ytterligare 

information om produkten genom exempelvis etiketter och prisinformation för att kompensera 

bristfällig beröring, på så sätt kan konsumenter bilda sig en egen uppfattning av produkten. 

Däremot framgår det i litteraturen av Hultén (2014) att kunder anser att beröring är en del av 

upplevelsen och går därmed inte att ersätta. Det visar sig också att skyltning i en servicemiljö, 

som uppmanar kunderna att ta och känna på produkterna leder till impulsköp. Det föreligger 

alltså en koppling mellan känsel och impulser, och därmed dess betydelse på konsumenternas 

beteende i köp- och konsumtionsprocesser (Hultén, 2014). Figur 4 tydliggör känselsinnet 

ytterligare.  

 

 
Figur 4 Sinnesuttryck för känselupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:134).  

 

3.4.4 Ljudsinnet 
Ljud som stimuli förekommer i många olika kontexter, särskilt i butiks- och 

restaurangmiljöer, vilket förhöjer stämningen och känslan av varumärket. Vidare menar 

Hultén (2014) att ljud bidrar till att förstå en människas tillstånd och välmående, och har 
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därmed en effekt på konsumenter vid köp- och beslutssituationer samt produktval. Författaren 

betonar betydelsen av ljud i marknadsföringssyfte som inte har varit lika framträdande i 

många företag, varför dess potential varit undanträngd. Utöver visuella sinnesuttryck kan 

företag med hjälp av bakgrundsmusik skapa en tilltalande atmosfär i sina butiker och genom 

detta överföra en positiv känsla av varumärket och höja dess attraktionskraft. Musik i sitt 

sammanhang bidrar till att människor kan minnas tillbaka till tidigare händelser i livet. 

Ljudsinnet är det stimulus som har studerats mest inom butiksforskning och är på detta sätt 

ständigt närvarande, enligt Hultén (2014), då det är svårt för en individ att undvika att höra 

eller lyssna till musik. Musik har en kommunikativ karaktär genom att den förmedlar mening 

med hjälp av imitation av konkreta ljud som till exempel fågelsång. Vidare föregås det att 

nämna att musik har en stor effekt på lyssnaren då den väcker känslor och tankar genom att 

associera till en händelse. Av detta skäl är det viktigt att kontrollera att ljudet i en servicemiljö 

är behaglig och leder till en positiv ljudupplevelse för konsumenterna (Hultén et al., 2011; 

Soars, 2009).  

 

Ljudets betydelse, som ett uttryck för varumärkets personlighet, har under lång tid förbisetts.  

För att på ett effektivt sätt differentiera sig bland varumärkesbruset kan företag använda sig av 

ljud i sin marknadsföring, hävdar Hultén et al (2011), då ljud förstärker ett företags identitet. 

Många företag använder sig idag av jinglar, som traditionellt sett innebär ett kort och lyriskt 

reklambudskap, särskilt är de minnesrika och tenderar att sätta sig på minnet. Alltfler företag 

övergår till musik och använder sig av artister för att ytterligare förstärka varumärkets 

identitet. Även röster som sinnesuttryck har tagits i anspråk vid ett företags 

marknadsföringsaktiviteter. Studier har visat att en kvinnlig röst är mer uppskattad än en 

manlig röst, då den upplevs mer lugnande. Med avseende till detta, menar Hultén et al (2011), 

att tonen på rösten ska överensstämma med det företaget vill förmedla. Det har också visat sig 

att musik som symbolism har använts med avsikt att överföra en känsla av ett varumärke och 

för att skapa associationer och upplevelser hos konsumenterna. Musik i relation till jinglar och 

röster har en starkare effekt på varumärkets identitet, enligt författarna. Med hjälp av utförda 

studier har det konstaterats att val av rätt musik bidrar till att kundernas besökstid blir längre. 

Det har också visat att kunderna spenderar mer pengar och sprider ett gott ord om varumärket 

till andra. Särskilt har detta uttryckt sig i restaurangmiljöer där musik med högt tempo har 

resulterat i högre kundomsättning. Detta innebär att tempot i musiken har betydelse för 

människan och dess handlingar, vilket förklaras genom att företag behöver anpassa tempot i 

musiken till omgivningen (Soars, 2009). Hultén et al (2011) hävdar att ett högt tempo i 
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musiken är mer lämplig vid lunch- och snabbmatskedjor, medan musik med ett lägre tempo 

lämpar sig bättre i restauranger under kvällarna för att erbjuda kunderna avkoppling. Det 

innebär alltså att företag bör skapa musik som motsvarar den upphetsningsgrad och 

förväntningar som varumärket vill förmedla genom varumärkets identitet, som exempel 

framgår det att snabb musik tenderar att ge mer glädje än musik med lägre tempo. Figur 5 ger 

en sammanfattande bild av vilka faktorer som är betydande för att förstärka sinnet.  

 
Figur 5 Sinnesuttryck för ljudupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:87).  

 

3.4.5 Smaksinnet  

Smak är en fascinerad komponent inom sinnesmarknadsföring och uppträder på människors 

känslor, tankar och beteende. Hultén (2014) gör en uppdelning mellan inre smak och yttre 

smak, varpå den förstnämnda hänvisar till gastronomisk eller fysisk smak och den andra till 

estetisk smak. Skäligen är både inre som yttre smak viktiga element för konsumenter när det 

gäller att erhålla tillfredsställelse i fråga om livskvalitén. I en människas konsumtion, menar 

författaren, att smak kommer i uttryck genom dess beteende och utseende gällande mat eller 

klädsel (Hultén, 2014).  

 

Med andra ord har smaksensationer, det vill säga de reaktioner som uppstår i samband med 

mat och livsmedel, en stor inverkan på människors emotionella och sociala tillfredsställelse. 

Hultén (2014) talar för ett samspel mellan den fysiska smaken och lukt- och känselsinnet. 

Detta kan hänföras till en individ som dricker en kopp av nybryggt kaffe och upplever 

samtliga sinnen på en och samma gång. Författaren förklarar att individen i fråga upplever 

kaffet både genom känslan i munnen, hur den smakar och hur doftar genom näsan. Vidare 

indikerar forskare som Schmitt & Simonsson (1997), genom Hultén (2014), att människan 

utgår från smak vid val av vänner, hus, bil eller restaurangbesök. Detta visar på att smaksinnet 

är ett av de starkaste känslosinnena och har en avgörande roll för upplevelsen av ett 
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varumärke samtidigt som det påverkar människans förmåga att göra en bedömning om hur det 

uppfattas. Hultén (2014) understryker att smak inte ska ses som ett attribut eller ett objekt, 

snarare som en aktivitet. Med detta resonemang menar författaren att individen behöver utföra 

någon form av handling, till exempel lyssna till musiken eller ta en bit av maten, för att kunna 

värdera och bedöma smaken. Hultén (2014) uppmärksammar att smak är individuell och 

uppstår i en kontext där människan och objektet samspelar, vilket visar på att smaksinnet är 

dynamiskt och oförutsägbart. Smaksinnet och dess faktorer redovisas även av Figur 6.  

 
Figur 6 Sinnesuttryck för smakupplevelsen återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:154). 

 
3.5 Sinnesstrategier  
Företag kan med hjälp av en medveten sinnesmarknadsföring skapa sinnesupplevelser för sina 

kunder. Dessa upplevelser bygger på sinnesstrategier som utgår från de fem mänskliga 

sinnena (Hultén, 2014). En sinnesstrategi kan bestå av produkter, varor och tjänster, och kan 

bidra till att attrahera både nya och befintliga kunder då en djupare kontakt mellan 

konsumenten och företaget formas. Sinnesstrategier är ett lämpligt sätt att använda sig av för 

att differentiera sig från konkurrenterna, särskilt om konkurrenternas pris och kvalitet är nära 

företagets (Hultén, 2014). Figur 7 redogör för det samspel som uppstår mellan företaget och 

individen. Genom vältänkta sinnesstrategier kan företaget lättare närma sig kunden och skapa 

en positiv multisensorisk varumärkesupplevelse, det vill säga en relation mellan två eller flera 

sinnen.  
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Figur 7 Sinnesmarknadsföring – en modell återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:154).  

 

3.5.1 Strategi för synsinnet  

Hultén et al (2011) menar att synen är det mest kraftfulla och förföriska sinnet människan har. 

Med hjälp av synen och människans visuella system upptäcker en individ lätt förändringar 

och skillnader i sin omgivning. I en servicemiljö som är mer relaterade till varor än tjänster 

kan det avse till exempel en ny butikslayout, design, förpackning och form. När det gäller 

både varu- och tjänstesammanhang kan det förekomma förändringar och skillnader avseende 

ljus, färg, tema, interiör och exteriör. I dagens varumärkesbrus är det alltså fördelaktigt att 

sticka ut genom att se annorlunda ut eller göra en drastisk förändring för att bli 

uppmärksammad. Hultén m.fl. (2011) resonerar vidare att ett varumärkes identitet ofta 

kommer till uttryck genom estetiska inslag i marknadsföringen i dagsläget. För att kunderna 

ska känna igen ett varumärke eller enklare produkter tar företag hjälp av en visualiserad 

identitet då en bild har lätt för att fastna på näthinnan. Hultén (2014) beskriver att visuella 

stimuli kan verka själv eller i interaktion med andra sinnen för att utveckla och tydliggöra den 

synupplevelse som ett företag eller varumärke vill förmedla när det gäller produkter, tjänster 

och servicelandskap. 

 

3.5.2 Strategi för ljudsinnet  
Ljud, såsom musik och röster, påverkar en individs känslor, tankar och minnen (Hultén, 

2014). Det är genom ljud som både privatpersoner och företag finner mening, och formar sin 

identitet med hjälp av musik. Hultén (2011) förstärker detta resonemang med följande citat: 

”Sound, and especially music, as sensory expressions, attach meaning to people and is a 

source of inspiration” (s. 266). Det har kommit till insikt bland fler företag att ljud stärker ett 

varumärkes identitet och image, och kan användas för att skapa en uppmärksamhet kring 
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varumärket som helhet eller kring en viss produkt. Hultén (2014) visar på att det är viktigt att 

ta hänsyn till ett helhetsperspektiv när företag ska skapa en helhetsupplevelse. Författaren 

förklarar vidare att det inkluderar att eliminera ljud som kan uppfattas störande. Precis som 

visuella stimuli, kan auditiva stimuli medverka både skilt och i samverkan med andra stimuli 

för att förhöja ljudupplevelsen ett företag eftersträvar. En ljudupplevelse kan, enligt Hultén 

(2014), utgöras av både signaturljud, jingel eller ljudmärke i syfte om att uttrycka dess 

identitet. Företag kan också använda ljud i en butik eller ett köpcenter för att skapa en viss 

atmosfär. 

 

3.5.3 Strategi för luktsinnet   

Dofter kan påverka individen emotionellt då luktsinnet är något som ligger nära ens känsloliv. 

”Other motives for a smell strategy are to accomplish a positive smell experience and impact 

on customers’ emotional state and mood. A scent experience can also lend a natural 

connection to a brand through sensory expressions like product congruency and the intensity 

of a scent” (Hultén, 2011:266). Enligt Hultén (2014) kan en människa minnas över 10 000 

olika dofter, varför vi lätt kan associera en doft med tidigare minnen. De företag som 

använder doft som sinnesstrategi vill uppnå en ökad trivsel i en servicemiljö och skapa en 

uppmärksamhet kring varumärket. Det kan även påverka kundernas lojalitet mot ett företag 

positivt, då dofter bidrar till igenkännbarhet av ett varumärke. Av den anledningen strävar 

företag efter att skapa signaturdofter, det vill säga genom att koppla samman särskilda dofter 

med varumärket. Hultén (2014) antyder att produktlika dofter tenderar att påverka 

sinnesupplevelsen positivt, medan subtila dofter har en inverkan på individens 

undermedvetande. Atmosfäriska stimuli kan, med eller utan andra sinnesstimuli, förtydliga 

doftupplevelsen som företag vill förmedla. 

 

3.5.4. Strategi för känselsinnet  

En människa upplever, med hjälp av det taktila sinnet, en fysisk kontakt med omgivningen 

och kan utforska tredimensionella föremål (Hultén, 2014). Människans formsinne återger hur 

ett föremål känns utan att behöva känna på det. När kunderna får tillgång till en fysisk 

interaktion med produkterna framkallas en emotionell känsla, det kräver att produkterna är 

tillgängliga så kunderna kan ta och känna, samt vrida och vända på dem. Hultén (2014) menar 

att chansen för impulsköp ökar när kunderna interagerar med produkter som de inte brukar 

uppmärksamma. Taktila stimuli kan, även med hjälp av andra stimuli, förhöja 
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känselupplevelsen kring ett varumärke för individen. Författaren förklarar vidare att uttryck 

som form, fasthet, material, ytskikt, temperatur och vikt är av betydelse för 

känselupplevelsen. Tunga föremål förknippas ofta med en hög kvalitet. Vid konsumtion av 

tjänster, som exempelvis skönhetsbehandlingar, har känselsinnet en större betydelse (Hultén, 

2014).  

 

3.5.5 Strategi för smaksinnet 
En smakupplevelse är, enligt Hultén (2014), i behov av ett samspel med andra sinnesstimuli 

för att frambringa en starkare smakupplevelse. ”Customers call it taste, but it is everything: 

how it looks, smells, feels, and sounds. All this, the customer more or less merges into the 

concept of taste” (Hultén, 2011:267). Detta indikerar att smaken som individer upplever 

består alltså även av produktens doft, ljud, utseende och textur. Därmed är smak ett uttryck 

som står för individens totala sinnesupplevelse. Smaklökarna som sitter på tungan är det 

primära som gör att vi uppfattar smaker, sedan finns det även smaklökar i gommen och 

svalget som bidrar till att känna smaken. De företag som använder sig av en smakstrategi har 

möjlighet att differentiera sitt varumärke och öka mervärdet för kunderna. Smakupplevelsen 

kan bli djupare och mer betydelsefull genom kunskap om hur man ska komponera olika 

smaker med varandra. Kundernas smakupplevelser påverkas även av hur maten är presenterad 

och vilken miljö man befinner sig i. Företag bjuder ofta sina kunder på mat och dryck när de 

vill samspela med dem, och när konkurrenterna på marknaden erbjuder likvärdiga produkter 

eller tjänster till ungefär samma pris och kvalitet (Hultén, 2014).  

 

3.6 Multisensorisk varumärkesupplevelse  

Lindstrom (2005) liksom Hultén (2011) menar att företag bör implementera en strategi som 

aktivt engagerar de fem sinnena för att uppnå en framgångsrik framtid. Det räcker alltså inte 

bara med att främst involvera synen och ljudet, utan skapa en sinnesupplevelse som är bortom 

det traditionella. Hultén (2014) visar på att en multisinnesstimulering skapas genom att 

kombinera två eller flera sinnen med varandra. ”Academic research has shown that different 

sensory impressions impact consumer behavior and perceptions of goods and services” 

(Hultén, 2011:259). Spence & Gallace (2011) tillägger att vikten av att engagera flera av 

konsumenternas sinnen och göra det på ett kongruent multisensoriskt sätt för att utveckla 

produktuppskattning och lojalitet erkänns alltmer. Individen tar emot den sensoriska 

informationen den har fått i en servicemiljö eller för ett varumärke och skapar sig en 
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uppfattning om det. Det ska tilläggas att människan reagerar omedvetet och intuitivt på 

sensoriska stimuli i jämförelse med inlärda stimuli. Ju fler sinnen som samverkar med 

varandra, desto starkare blir sinnesupplevelsen för konsumenten. Det handlar om att individen 

ska kunna se, lyssna, lukta, smaka (gastronomiskt eller estetiskt) och känna på en och samma 

gång för att upplevelsen ska förstärkas och kunna uppskattas fullt ut (Hultén, 2014). 

Lindstrom (2005) menar att våra sensoriska upplevelser står till grund för hur människan 

upplever omgivningen. Våra sinnen hjälper oss att förknippa tidigare minnen med smakerna, 

dofterna, ljudet, det vi känner och ser med det vi upplever. För att detta ska ha någon effekt på 

varumärket eller företaget behöver man veta vilka sinnen som bäst samarbetar tillsammans för 

att skapa den optimala sinnesupplevelsen för individen. När ett företag kombinerar de fem 

sinnena genereras konsumentvärde, upplevelser och varumärkesimage som gör nytta för både 

konsumenten och företaget. En multisinnesstimulering är det mest effektiva verktyget om 

man vet hur dessa egenskaper ska hanteras, enligt Lindstrom (2005). Hultén (2014) menar att 

samspelet mellan sinnena spelar en stor roll för kundens affektioner, kognitioner och 

beteende, trots detta är det flera marknadsförare som inte tar hänsyn till användandet av 

sinnena. Hultén (2014), Krishna (2011) och Lindstrom (2005) uppmärksammar att 

marknadsförare bör vara medvetna om hur upplevelserna av de olika sinnena kompletterar 

varandra för att kunna möjliggöra en starkare emotionell relation mellan konsumenten och 

produkten eller varumärket. Hultén (2014) och Krishna (2011) nämner att stimulering som 

sker av en kombination av de fem sinnena har visat på positiva effekter på 

konsumentbeteende och påverkat konsumenters köpprocess. Detta redogörs närmare i Figur 8 

som visar på effekten av sensoriska strategier i relation till de fem sinnena och hur de 

kombinerat medför till starka kundrelationer.  

 

Figur 8 Sinnesmarknadsföring som modell återgiven av Hultén, Broweus & Van Dijk (2011:176).  
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4. Empiri  

Personbeskrivningar  

Bertil Hultén är verksam inom institutionen för företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, 

Linnéuniversitet i Kalmar. Hans forskning är inriktad på konsumentupplevelser med fokus på 

de fem sinnena. Hans forskning behandlar också frågan om hur olika sensoriska stimuli 

påverkar konsumenters affektioner, kognitioner och beteende i köp- och 

konsumtionsprocesser. Bertil Hultén utgav tillsammans med Marcus Van Dijk och Nicklas 

Brewues boken ”Sinnesmarknadsföring” som år 2008 erhöll priset ”Årets 

Marknadsföringsbok”.  

 

Marcus Van Dijk har studerat marknadsföring vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet i 

Kalmar. I samband med hans studier i USA fick han mycket inspiration utav koncept från 

Abercrombie & Fitch, Starbucks och Chipotle och deras förmåga att skapa en helhet. 

Inspirationen från den amerikanska marknaden ledde till en kandidatuppsats inom 

sinnesmarknadsföring. Tillsammans med Nicklas Broweus myntade de begreppet 

sinnesmarknadsföring. Marcus är VD och varumärkesstrateg för företaget Sense Agency med 

placering i Stockholm. Sense Agency är en strategibyrå med fokus på varumärkesstrategi, 

upplevelseplanering och sinnesmarknadsföring. Företaget utvecklar varumärken och platser 

genom att ta varumärkets själ fullt ut och skapa en helhetsupplevelse för alla sinnen.  

 

4.1 Intervjuer  
Initialt är samtliga respondenter eniga om att sinnesmarknadsföring kortfattat går ut på att 

skapa en helhetsupplevelse för alla sinnen. Bertil Hultén tillägger att det handlar om att 

utveckla strategier på ett sätt som skapar en positiv kundupplevelse. Marcus Van Dijk har 

lång erfarenhet inom sinnesmarknadsföring och betonar vikten av att fånga de undermedvetna 

delarna, att förstå sig på de mjuka, subtila, värdena som ökar helheten. Följaktligen, kan 

sinnesmarknadsföring användas i alla sammanhang, alltifrån hur en individ vill uttrycka sig, 

sitt hem, sin stad eller sin fastighet. Det är ett väldigt brett område, menar Van Dijk, och kan 

appliceras på olika branscher och verksamheter, varpå dessa har större utväxling och nytta 

utav det. På samma vis berättar Hultén att sinnesmarknadsföring kan användas inom företag 

som vill differentiera sig, kort sagt särskilja sig mot konkurrerande varumärken som ligger för 

nära det man själv marknadsför. Liksom Van Dijk, menar Hultén, att företag med enkla medel 
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kan skapa sig en konkurrensfördel genom att använda subtila detaljer för att fånga kundens 

intresse.  

 

Hultén berättar att ICA experimenterade för några år sedan och införde måsskrik vid 

fiskavdelningen, väldigt subtilt. Det visade sig att fiskförsäljningen ökade och att kongruensen 

i detta var havet och fisken, för där associerade kunderna fiskmåsskriket till att vilja köpa fisk. 

När ICA tog bort ljudet minskade försäljningen av fisk. Det är enligt Hultén ett konkret 

exempel på hur företag kan använda sig av olika uttryck för att skapa en reaktion.  

 

Å andra sidan menar Van Dijk att ett starkt knep är att överträffa kundens förväntan. Det ska 

inte vara för mycket, utan lite mer än vad kunderna har förväntat sig i olika moment. Ett 

konkret och verkligt exempel på detta är när kunden går fram till kassan och istället för att 

förvänta sig godis, klassisk pastill som nästan har torkat fast i sitt papper, får man istället en 

lyxig pralin. Van Dijk menar att nyckeln ligger i att hitta några oväntade moment, titta utanför 

boxen och inte snegla för mycket på vad konkurrenterna gör. Han nämner Poolia som ett 

exempel där det bjöds på praliner som var framtagna utifrån varumärkets själ. Företaget 

erbjöd ett exklusivare kaffe som serverades i handgjorda koppar för att skapa en 

känselupplevelse. Genom att ta fram olika sinnesuttryck på ett strategiskt sätt, menar Van 

Dijk, att det kan finnas möjligheter att föra vidare detta i andra kanaler, utan att behöva börja 

om från början i alla olika sammanhang.  

 

Vidare berättar Hultén att sinnesmarknadsföring förekommer i mode-, restaurang-, och 

hotellbranschen, som är relaterade till tjänster och tjänsteproduktion. Det kan även tillämpas i 

varubranscher, särskilt i livsmedelsbutiker och då handlar det mycket om retailing. Det är lika 

möjligt att applicera sinnesmarknadsföring på produkter och produktion, där Apple och Volvo 

nämns som konkreta exempel på detta. Hultén menar att det inte finns några som helst 

begränsningar i att tillämpa sinnesmarknadsföring på utveckling av exempelvis en Volvo bil. 

”Det enda som begränsar oss är vårt sätt att inte tänka bortom det som existerat, det vi ser”. 

Van Dijk tillägger att retailbranschen har en stor potential men arbetar mer med detta på en 

taktisk nivå, snarare än strategiskt. Han berättar att TeleCom kommer att växa inom detta 

område där man ser intresset av att differentiera sig. Platsutveckling är ett annat konkret 

exempel där fokus ligger på hur man bygger städer, torg och gator.  

 



 

 38 

Forskning och praktiska erfarenheter påvisar utmaningar med sinnesanvändning. Van Dijk 

menar att utmaningarna är ofta dels veta vad man står inför, dels vara säker på vilken 

helhetsupplevelse man vill skapa. Det gäller att ha en tydlig plattform som man är 

komfortabelt med. Van Dijk konstaterar en grundlig analys är nödvändig där styrkor och 

svagheter med en upplevelse framgår. Detta är en förutsättning för att fram en strategi som 

visar hur övergripande man kan jobba med sinnesuttryck för alla sina kanaler. Van Dijk 

beskriver följande ”Detta kräver att man vet vem man är och vad man står för, själva själen 

eller identiteten”. Det är betydelsefullt att se över sin analys och strategi innan man ställer ut 

en doftmaskin eller sätter upp högtalare, att förstå sig på syftet med upplevelsen för att sedan 

våga testa sig fram i en liten skala innan man lyfter ut hela konceptet. Hultén delar åsikt och 

menar att laborera med människans sinnen och göra det i en affärsmässig kontext upplevs 

vara en för stor utmaning för många företag. Hultén hävdar att företag föredrar att gå i kända 

spår och vågar inte ta utmaningar. Hultén menar att det är en brist på kreativitet och fantasi, 

och det är för få som vågar pröva och är för bekväma med vad de har, framförallt etablerade 

företag. Mot det, menar Hultén, att nystartade entreprenörer är mer benägna och öppna för att 

tillämpa andra principer och tänka på ett sätt än vad de äldre etablerade företagen gör. I övrigt 

tillägger Hultén att sinnesmarknadsföring är ett nytt fenomen och många företag visar på en 

reaktion av okunskap. Hultén framför att vi har alla möjligheter att utveckla 

sinnesmarknadsföring forskningsmässigt och vi har oändligt antal experiment vi skulle kunna 

göra i olika affärssammanhang, vad som skulle passa mer eller mindre bra, vilket öppnar upp 

ögonen för möjligheter att tillämpa detta praktiskt. Sedan är det väldigt få företag som har 

insett detta och behöver öppna upp ögonen för denna marknadsföringsaktivitet.   

 

Van Dijk understryker vikten av miljöer och menar vidare att det är där det finns stora 

möjligheter att skapa en helhetsupplevelse med hjälp av de fem sinnena. Han nämner att hans 

senaste uppdrag, på ett företag inom TeleCom, har stora ambitioner att konvertera sin 

varumärkesupplevelse till en fördjupad sinnesupplevelse. Han förklarar att många människor 

kan vara någorlunda skeptiska till hur ett sådant företag kan arbeta med dessa bitar, närmare 

sagt ett företag som saknar fysiska butiker och inte möter kunderna på samma sätt som 

retailskedjor. Vidare berättar Van Dijk att de möjligheter som företaget ser i detta är till 

exempel hur de kan designa sina produkter attraktivare, hur de kan arbeta med förpackningar 

och shop in shop, som en del utav ett retailkoncept. I detta sammanhang nämns även 

företagets fältsäljare där Van Dijk menar på att dessa säljare, vid dörrknackning eller 

fältarbete utanför arbetsplatsen, ska i sitt uttryck också ha med sig sinnesupplevelsen. Detta är 
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övergripande och bör generellt arbetas med försiktighet, det vill säga förstå sig på 

undermedvetna dimensioner som uppträder. Van Dijk hävdar att ungefär 80% av upplevelsen 

är undermedveten, vilket innebär att ett besök eller en kund som kommer in i butik, får en 

känsla som är antingen positiv eller negativ och vet inte riktigt varför den får den upplevelsen 

eller den känslan. Vidare berättar han att detta kan relateras till många undermedvetna 

faktorer, till exempel musik som spelas i bakgrunden på låg volym. Van Dijk uttrycker att: 

”Undersökningar där man har frågat kunderna om vad var det för musik som spelades, och då 

säger de, vilken musik, vadå för musik, jag har inte hört någon musik”. Företag behöver förstå 

detta och känna till de undermedvetna faktorerna vid utformning av servicelandskap. Det 

gäller att de håller ihop alla delar, följer det spåret och inte lyssnar in för mycket på 

kundundersökningar i tidigt stadie. Risken finns att man frågar kunden vad den vill ha för 

upplevelse i butiken. Detta behöver inte vara fel men risken finns att man får svar som är 

antingen ”jag vet inte” eller ”jo, det skulle vara trevligt att ha blommor där borta”. Således får 

företaget inte helheten på samma sätt som när de fångar de undermedvetna delarna, menar 

Van Dijk.  

 

Forskning visar på att vi har gått från tvådimensionell marknadsföring, vilka är syn och ljud, 

till femdimensionell marknadsföring. Hultén, liksom Van Dijk, anser att synsinnet fortfarande 

är dominerande. Hultén förklarar att det beror på att många företag fortfarande använder 

annonsering och reklam i sin marknadsföring, vilket inte är komplicerat. Han menar att det 

blir allt mer framträdande att serviceindustrin ser på det multisensoriska samspelet mellan 

sinnena. Hultén tydliggör att denna utveckling grundar sig i att människan förstår mer och 

mer och att konsumenter gör andra bedömningar av en produkt än vad företag tror att 

människan gör det utifrån. Företag envisas med att tro att det bara handlar om syn och ljud, 

men när de övriga sinnena inkluderas är det klart att det finns diskrepans, och då väljer 

konsumenterna produkter de tycker matchar dess fem sinnen, vilket han anser är logiskt. Det 

berör medvetandet och medför en utveckling, det handlar om multisensoriskt. Hultén menar 

att en multisensorisk upplevelse är samspelet mellan syn, ljud, känsel, hörsel och smak. 

Utöver synsinnet, menar Van Dijk, att de övriga sinnena har börjat uppmärksammas mer, men 

det går inte att se en trend på samma sätt. Han tror att det beror på att syn och ljud är lättare att 

förstå då de är mer medvetna i sin karaktär. Med hjälp av synsinnet, som är vårt skarpaste 

sinne, kan en direkt skillnad anmärkas, vilket innebär att människan reagerar på förändringar 

och kan avskilja mellan olika fenomen. Detta betyder att människan är väldigt uppmärksam 

på synupplevelser. På samma vis, menar Van Dijk, att ljud påverkar vårt känslotillstånd, till 
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exempel när olika låtar spelas upp. När det gäller de övriga sinnena har inte människan 

samma typ av språk för att förstå hur respektive sinne bidrar till ens upplevelse. Van Dijk 

nämner ICA som exempel, där profilen haft en person som arbetat med att beskriva sallader 

på ett sätt som överensstämmer med smakupplevelsen. ”Det är inte många som beskriver 

smak på det sättet, utan man säger ofta om det är gott eller äckligt, starkt eller salt. Det är inte 

lika nyanserat som syn och ljud”. Till detta tillägger Van Dijk att de övriga tre, doft, känsel 

och smak, är lika viktiga till helhetsupplevelsen, men att vi inte har noterat det på samma sätt. 

En viktig iakttagelse, enligt Hultén, är att många företag inte har insett betydelsen av 

sensoriskt samspel i marknadsföring. Utifrån kundens perspektiv använder individen sina 

förmågor för att komma fram till hur en produkt eller tjänst fungerar. På grund av detta, 

hävdar Hultén, att människor ser och utgår från olika faktorer vid bedömning av en produkt 

eller tjänst, därav kan det dominerande sinnet för varje enskild individ skilja sig åt. Företag 

behöver ha i åtanke att sinnena är olika viktiga för konsumenterna och bör då inte bara 

fokusera på ensidigt på synen.  

 

I fråga om positiva egenskaper med sinnesmarknadsföring berättar samtliga respondenter att 

det leder till en mer emotionell och meningsfull upplevelse som känns genuin och äkta. 

Hultén utvecklar detta och menar att vissa sinnesuttryck är helt avgörande för vilken 

upplevelse kunden får och framför allt vilken bild konsumenten får av varumärket eller 

butiken. Till detta tillägger Van Dijk att det är viktigt att dessa delar hänger ihop på ett 

naturligt sätt för att skapa en sammanhållen varumärkesupplevelse. När det kommer till 

svagheter, nämner Van Dijk, risken att gå på genomförandet för fort. Han förklarar att det 

finns risk i att skicka för aggressiva uttryck i form av starka dofter, särskilt ska man hålla sig 

undan från lågkvalitativa dofter och syntetiska dofter som inte är certifierade och inte medför 

tillräcklig hög kvalité. Företag bör beakta allergiaspekten och undvika att jobba med fel 

dofter, speciellt starka dofter då det finns risk i att människor reagerar negativt. Van Dijk 

menar att det gäller att jobba med sinnesanvändning varsamt, än att gå ut för hårt. Hultén 

instämmer och menar att sinnesanvändning kan leda något som ger en negativ effekt och 

förklarar att företag kan arbeta med för mycket sinnesintryck, till exempel i en restaurang- 

eller butiksmiljö. Det kan handla om element som uppfattas störande och leder till det man 

inom marknadsföringen kallar ”sensory overload”, vilket innebär att företag använder för 

mycket sensoriska stimuli. Detta kommer i uttryck genom att musiken är för hög eller att 

platser är för mörka. Det kan leda till att kunden stör sig mycket på musiken som spelas i 

butiken att det blir svårt att fokusera, och kommer därmed inte fram till vad denne ska handla.  
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I det fall är det viktigt att veta hur kongruent dessa stimuli är med den miljö de ska verka i, det 

vill säga hur väl dessa stimuli stämmer överens med atmosfären. Detta lyfter fram för hur 

väsentligt det är för företag att använda sinnesstrategier. Utifrån de negativa aspekterna 

belyser Hultén att det kan användas på fel sätt, eller alldeles för mycket, något som även Van 

Dijk uttrycker. Det finns en myt om att dofter skapar allergiska reaktioner, vilket inte 

stämmer, enligt Hultén. Det kan vara så att vissa människor blir helt hysteriska när det luktar 

för mycket citron och apelsin, men det är inte kopplat till en riktig allergisk reaktion. Hultén 

förklarar att de flesta dofttillverkare använder kemiska substanser i de dofter som används och 

att dessa inte kan framkalla en reaktion. ”Ställer du fram en apelsinblomma och du sticker 

näsan i den, då är det klart att du kan få en allergisk reaktion av allt pollen. Det är däremot 

inte de kemiska dofterna som skapar någon allergi”. Hultén hävdar att allergiförbundet har fel 

i detta avseende, och att även IKEA har missuppfattat detta. ”Säg att IKEA har satt tid massa 

nya rosor och att det luktar jättegott, och någon börjar nysa, ja då är det en allergisk reaktion. 

Det kommer från naturliga dofter från rosen. Men om jag slänger in en doft av ros från en 

spray så kan jag garantera att ingen kommer börja nysa eller hosta och få en allergisk 

reaktion”.  

 

Hultén nämner att IKEA inte har kunskapen och förståelsen för vad sinnesmarknadsföring 

innebär, trots detta anser han att de använder konceptet omedvetet till viss del. Han menar att 

det handlar mycket om tur och att IKEA använder produkterna i ett sammanhang genom att 

sätta möblerna tillsammans.  

 

Det framgår genom litteratur inom marknadsföring att det har skett en övergång från det 

rationella tankesättet till att belysa emotionella aspekter. Hultén berättar att trenderna går mer 

och mer mot att diskutera och skapa multisensoriska upplevelser. Forskningen går i rätt 

riktning och möjligheterna finns för alla att på något sätt acceptera att människan, vid 

beröring av produkter och tjänster, använder alla fem sinnen. Dock visar forskning att det 

finns begränsad information kring hur företag ska arbeta med dessa delar. Hultén förklarar 

vidare att det inte räcker att ändra det synliga i en redan visuellt dominerande miljö, utan där 

blir effekten större om ett företag inkluderar andra sinnen för att skapa en multisensorisk 

upplevelse, som i sin tur bidrar till signifikanta reaktioner. Applikationerna är oändliga och 

inget varumärke är likt ett annat då alla företag har sina egna utgångspunkter. I 

företagsekonomi är varje företag unikt och kräver sin anpassning samt sitt sätt att utvecklas. 

Det är människor som formar och bestämmer hur det ska se ut och hur det ska dofta etc. 
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Utifrån detta resonemang, menar Hultén, att många företag inte har insett och förstått att det 

finns många möjligheter att utveckla varje enskilt varumärke. Detta kan relateras till Van Dijk 

som berättar att sinnesmarknadsföring innebär att tänka i nya banor, att få människor att tänka 

annorlunda än vad man tidigare gjort. ”Det är utmanande, men i slutändan handlar det om 

människor och vad man vill skapa för upplevelser för människor, vad man själv vill stå för 

och tror på”. Vidare påpekar han att sinnesmarknadsföring är väldigt personbaserad och ska 

inkludera personer som har ett intresse för att förstå sig på detta. Vidare så är det avsevärt att 

människor förstår betydelsen av mjuka värden för att skapa lönsamhet i deras arbetssätt, om 

det så vara en kommersiell aktör, eller att skapa en bättre upplevelse för besökare om det är en 

kommun.  Till sist nämner Van Dijk att trenderna går mot att människor har börjat tänka mer 

ur de här banorna, kanske inte med en tydlig färdriktning, men intresset ökar hela tiden.  

 

Van Dijk berättar att en del människor är kritiska mot utvecklingen, men generellt sett är 

väldigt många positiva, intresserade och nyfikna. Hultén framför att det handlar om effekter 

på två saker, framförallt på känslor. Med detta menar han att emotioner för en viss produkt 

eller för ett specifikt sammanhäng stärker och blir positivt om företag använder sig av olika 

typer av stimuli. Den andra effekten berör konsumentens köpbeteende som innebär att kunden 

går omkring och spenderar mer tid i butiken. Kognitivt har Hultén sett många reaktioner, till 

exempel att konsumenter stått längre på en plats och funderat på att köpa en produkt samt vad 

det innebär vid köp av produkt. Således finns det en effekt på kognitioner, emotioner och 

beteende.  

 

Van Dijk talar starkt för att sinnesmarknadsföring är här för att stanna och menar att fler och 

fler människor kommer att få starkare sinnesupplevelser. I anslutning till detta berättar Hultén 

att framtidsutsikterna inom sinnesmarknadsföring är oändligt stora och ju fler företag som 

inser detta, desto bättre kommer det att bli. Han poängterar att det kräver en annan metodik, 

som strider mot det traditionella sättet, vilket innebär att företag behöver vara nytänkande och 

jobba mer för att komma närmare kunderna. Ett sätt att fånga dessa aspekter på är bland annat 

genom experiment och fokusgrupper.  

 

Van Dijk anser att känselsinnet kommer att vara mer framträdande på längre sikt, även doft 

och smak. Han menar att företag bör sträva efter en kombination av dessa sinnen, än att se de 

isolerade. Med detta förklarar han att när man smakar, doftar man också, vilket innebär att 

doft och smak samspelar väl. Vidare tror Van Dijk att synen kommer fortsätta att dominera, 
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då det är svårt att rucka på det, men att de övriga sinnena kommer att öka. Hultén anser att 

alla sinnen är lika dominerande, och att företag borde sträva efter att använda alla fem sinnen 

så mycket som möjligt för att skapa en åtråvärd upplevelse. Utifrån ett företagsperspektiv, tror 

Hultén, att företag kommer fortsätta använda synsinnet som ett dominerande sinne, och att 

ljudsinnet kommer att växa fram.  

 

4.2 Observationer 
Gemensamt för avdelningarna är att miljön framträder i neutrala färger genom ett samspråk av 

beige, vitt och grått. Det första ögat ser är att det råder ett behagligt ljus i hela butiken som 

inte upplevs alltför stark eller för svag. Det finns en tydlig uppställning av produkter på 

hyllorna, vilket förekommer propert och frontat. Det första som påträffas man kliver in på 

IKEA är att de använder sig punktbelysning för att utmärka vissa produkter, särskilt nykomna 

produkter. Förutom punktbelysning förstärker butiken de nya produkterna med skyltar där det 

står ”Nytt” på. Oavsett från vilken ingång man väljer att ta in till IKEA möts man av en öppen 

och ljus planlösning, vilket ingår i den interiöra butiksmiljön. IKEA uttrycker en 

familjevänlig atmosfär, med smakfull inredning och tydliga uppdelningar av butiken. Till den 

exteriöra delen ser vi ett tydligt drag till den yttre fasaden då IKEA använder skyltfönster som 

sin kommunikationsplattform för att synliggöra olika produkter. Vi ser även att det finns 

parkeringsmöjligheter och kundvagnsstationer. Det första intrycket IKEA ger utifrån är dess 

färger som består av blått och gult. Då IKEA är placerad i ett shoppingcentrum trodde vi att 

ljud utifrån gången skulle påverka miljön inne i butiken, vilket vi inte upplevde alls.   

 

Inne på IKEA, utöver tydlig uppställning av produkter, ser vi design- och produktinformation 

på väggarna, i form av textbubblor, som riktar sig mot kunderna. Vi ser även att IKEA märker 

sina produkter på ett tydligt sätt där information om pris och delbetalning framgår. 

Uppdelningen mellan olika produkter är tydliga i samtliga avdelningar då IKEA använder sig 

av blåa informationsskyltar runt om i butiken. Samtliga avdelningar har tydliga och märkbara 

pilar på golvet som visar vägen för kunderna. Det tillkommer informationstavlor i varje 

avdelning och ovanför dessa hänger gula boxar som är markerade med vita pilar i röd cirkel. 

Utmärkande för IKEA är att man använder sig fondväggar med information om nya designer 

och samarbeten. Det finns ett stort utbud och sortiment av varor, men trots detta upplevs 

butiken som välstädad, ordningsam och inte rörig för ögat. Produktutbudet är sorterad och 

ställd efter färg och färgtema med lågmälda och mjuka färger. IKEA:s logotyp förekommer 
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på varje förpackning och design och uttrycker företagets identitet. Det förekommer 

visningsexemplar av olika rum genomgående i butiken där IKEA har fångat och sammansatt 

olika komponenter. Detta visar sig genom att IKEA konstruerar olika rum och visar på 

relevanta inredningslösningar, vilket kommer i uttryck genom olika teman och speglar olika 

livsstilar. Med hjälp av visningsmaterial kunde vi erhålla taktil beröring och känsla av 

material och kvalitét. Exempelvis kunde vi i sovrumsavdelningen ligga i sängarna och känna 

kvalitén på madrasserna samt kuddarna. En gemensam nämnare för alla fem avdelningar är att 

det finns ett eller flera hörn till hands där kunderna, vid behov, kan plocka med sig en gul 

IKEA-påse. Kunderna har även tillgång till inköpslistor för hämtning av varor. Det finns även 

stationer för själv-service och ”hjälphörna” där kunderna kan vända sig till personalen för 

hjälp. Alla avdelningar exponerar sina produkter på ett välkomnande sätt och med stor 

tillgänglighet, varpå kunderna har lätt att komma åt produkterna. Gällande butikspersonalens 

klädkod noterade vi att dessa hade en röd T-shirt, vilket avviker från IKEA:s kännetecknande 

färger som är blå och gul. Förutom en röd T-shirt, mötte vi vissa i personalen som hade en gul 

fleecetröja med IKEA-loggan på ryggen. När vi besökte restaurangen gjorde vi en annan 

iakttagelse, personalen som stod i kassan hade blå mössa, blåa byxor och en blågul randig 

tröja. Personalens klädsel i köket bestod av vit rock, blåa byxor och blå mössa. En ytterligare 

notering vi gjorde var att skyltningen i restaurangen var svart, vilket även avviker från IKEA:s 

färger. Det fanns tydlig prissättning och tydliga bilder på de maträtter som erbjöds för dagen. 

Vissa maträtter var placerade i glasmontrar med andra tillbehör, såsom salladsdressingar. 

Varmrätterna var uppställda efter varandra och serverades av personalen, där kunderna för 

vissa maträtter fick bestämma storleken på portionen. Restaurangmiljön uttrycker en 

hemtrevlig känsla som är välkomnande för både barnfamiljer och äldre såväl som unga. 

Inredningen i restaurangen var tillfredsställande med vita väggar, vita bord och ljust trä på 

stolar och ryggstöd. På väggarna hänger stora tavlor som förknippas med mat och bra råvaror. 

Vid ingången möts man av en grön vägg och illustrationer av träd. En annan anmärkning vi 

gjorde under våra besök i restaurangen var att det inte förekom musik, dock registrerade vi 

röster i form av reklam via högtalarna.  

 

IKEA har tagit en liten yta av restaurangen och skapat en lekfull hörna för barn. Dessutom har 

kunderna möjlighet att värma barnmat i deras mikrovågsugnar. Nära ingången har kunderna 

utrymme att parkera sina kundvagnar och kan besöka toaletten som är anpassad efter vuxna 

och barn. IKEA har en bra presentation av mat och dryck i restaurangen, men även vid 

kassan. Det visar sig genom att IKEA:s kockar komponerar goda maträtter som hade en god 
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balans mellan ingredienserna, var smakrik och doftade gott. Utöver diverse maträtter har 

IKEA en fikahörna vid kassan där det erbjuds allt från kaffe och thé till fikabröd. Det fanns en 

tydlig doft av nybakade bullar och nybryggt kaffe. Överlag ser vi att IKEA ger en känsla som 

andas mat och dryck, dock erbjöds inga smakprover. Till sist ser vi att interiören i 

restaurangen till viss del avviker från den övergripande miljön.  

 

De auditiva elementen i samtliga avdelningar utmärkte sig genom en förgrundsmusik, i en 

volym som uppfattades subtilt och ej störande. Musiken som spelades var i ett lugnt tempo 

och gav ett avslappnat intryck, vilket bidrog till att butiken kändes gästvänlig och mer 

exklusiv. Det var möjligt för oss att gå igenom avdelningarna utan att känna oss det minsta 

stressade på grund av ljudvolymen och takten i musiken. Det vi däremot kunde urskilja var att 

IKEA hade samma musik i hela varuhuset och att den inte var anpassad efter avdelningarna. I 

övrigt tycker vi att musiken som spelades tilltalade alla målgrupper. Övriga ljud som förekom 

i butiken bestod av kommersiella budskap i form av klubberbjudanden, förmåner och 

information om nya designer och samarbeten som tillkommer i butiken. Genom att använda 

kundradion, upplevde vi, att IKEA förstärkte ett tema. Reklamen var konsekvent och 

återkommande, vilket gav både nya och befintliga kunder en chans att fånga informationen. 

Detta kommer i uttryck genom att ljudvolymen var konstant genom hela butiksmiljön, dock 

förekom tysta övergångar mellan musiken och reklamen. Det finns fler högtalare i 

avdelningarna och genomgående i butiken, vilket medför att ljudet sprids och lättare når fram 

till alla. I detta sammanhang såg vi att det fanns en överensstämmelse mellan musiken, 

ljudvolymen och butiksmiljön då dessa kombinerat gav en avkopplande shoppingupplevelse. 

Ljudmässigt noterade vi att IKEA inte använder sig av fyndiga jinglar eller ett särskilt 

signaturljud för att utmärka sin identitet och personlighet. Det förekom inte heller buller i 

butiken, vilket IKEA har eliminerat genom att använda material i dörrar för att inte skapa 

oljud vid öppning och stängning. En annan iakttagelse var att det fanns en möjlighet att sitta 

ner på utplacerade bänkar för att vila och lyssna på musiken i en härlig miljö. 

Kommunikationen mellan medarbetarna och kunderna bidrog till att skapa en tilltalande 

atmosfär i butiken, där kunderna blev uppmuntrade till att ta och känna på produkterna som 

framhävdes i olika storlekar, former och fasthet. Utöver detta anmärktes att medarbetarna var 

hjälpsamma och vägledde kunderna till att hitta vad de sökte i fråga om produkter eller 

inredningslösningar. De gick bredvid kunderna istället för framför eller bakom.   
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Butiken har i sin helhet ingen distinkt doft, men utmärker sig genom bra luftkonditionering 

och en lagom temperatur. Under våra observationer uppmärksammade vi alltså ingen 

signaturdoft i servicemiljön. I övrigt var det var svårt för oss att utskilja om personalen hade 

någon särskild doft på sig. Dofterna vi kände kom mest från naturliga dofter i produkter och i 

samband med demos. Ett exempel på detta är när vi befann oss i växt- och doftavdelningen 

som kom i uttryck genom tydliga dofter från ljusen och växterna. Eftersom produkterna var 

placerade i ett öppet servicelandskap fanns utrymme att ta och känna samt lukta på 

produkterna, vilket stimulerade känselsinnet. Gemensamt för hela butiken är att det följer ett 

plastgolv som är bekväm och komfortabel för kunder att gå på.  

 

Till sist vill vi nämna att det som skilde våra observationer åt var att det vid första tillfället 

erbjöds smakprover från IKEA:s egna sortiment och bestod av krutonger och skagenröra, i 

samband med deras 40 års jubileum. Vi stod och minglade med personalen som serverade, 

vilket vi upplevde förstärkte kundbemötandet då det blev mer personligt.  
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5. Analys  

5.1 Sinnesmarknadsföring på IKEA 
Vår främsta iakttagelse visar på att IKEA i Linköping framförallt arbetar med synliga intryck 

i sin servicemiljö. Detta kan sägas utgöra Hultén och Van Dijks teori om att synsinnet är 

individens skarpaste sinne och mer framträdande än hörsel, känsel, lukt- och smaksinnet. För 

majoriteten tillvaratar synupplevelsen flera uttryck som fångas upp med hjälp av ögonen. 

Synens betydelse framgår bland annat genom färger och har en påverkan på individernas 

kognitiva tolkningar och handlingar i butiksmiljö (Hultén, 2014; Soar, 2009). Hultén, 

Broweus & Van Dijk (2011) menar att färger framkallar olika associationer genom att väcka 

minnen, tankar och upplevelser. Detta kan pekas på IKEA och dess signaturfärger som 

uppträder i blått och gult. Genom dessa färger, anser vi, att IKEA förmedlar en identitet och 

känsla som representerar Sverige och ett svenskt produktutbud, både nationellt och 

internationellt. Dessa färger framgår mest i IKEA:s exteriör som ger ett starkt intryck innan 

man går in i butiken. Det fanns inte samma igenkännande av dessa färger i interiören med 

avseende på inredning, skyltning och tema. Att personalens arbetskläder inte helt 

överensstämde med butikens signaturfärger, var en annan anmärkning vi gjorde. Överlag 

indikerar vi att IKEA inte använder sina signaturfärger fullt ut för att skapa en positiv 

synupplevelse. I det perspektivet anser vi att varubutiken försummar ett viktigt verktyg för att 

fånga kunderna och påverka dess köpbenägenhet till det positiva.  

 

I samband med färger, hävdar Hultén, Browues & Van Dijk (2011), att den röda färgen har en 

hög attraktionskraft, då den fångar synsinnet som starkast. Den röda färgen på IKEA utmärker 

sig genom allt ifrån skyltning till informationstavlor och personalens klädsel. Eftersom IKEA 

har blått och gult som sina kännetecknade färger, ser vi att den röda färgen inte går i enlighet 

med signaturfärgerna. Den blåa färgen framträder mer än den gula färgen, särskilt vid 

skyltning, logotype, en del av personalens arbetskläder och IKEA-påsen. Hultén (2014) 

förklarar att den blåa färgen förmedlar högre kvalité i jämförelse med den röda färgen, då den 

är mer rogivande.  När det gäller butiksmiljön uppträder denna i färgerna beige, vitt och grått, 

vilket framkallar en neutral och lugnande känsla till omgivningen, enligt Hultén (2014). Med 

det sagt anser vi att IKEA uttrycker en trevlig hemkänsla med fokus på ett bra utbud av 

inredning till ett bra pris. Genom att skapa en inredning som återspeglar produkterna, anser vi, 

att IKEA förstärker synupplevelsen och varumärkets identitet, vilket går under benämningen 

interiör branding (Hultén, Browues och Van Dijk, 2011).  
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Vidare till ljudsinnet, tycker vi, att IKEA har fångat upp det väldigt bra genom att använda 

lugn och diskret musik i hela butiken som inte åsamkar stress. Detta kan härledas till Hultén, 

Broweus & Van Dijks (2011) argument om att musik överför en positiv känsla vilket är en 

bidragande faktor till att kunden väljer att stanna längre i butiken och spendera mer samt tala 

gott om butiken till andra. Musiken i varubutiken uppfattades som gästvänlig och skapade en 

positiv ljudupplevelse. Å andra sidan förklarar Hultén att företag ska undvika att sprida en 

negativ ljudupplevelse. När företag använder störande och/eller opassande musik kan det leda 

till ”sensory overload” som riskerar att kunden gör en dålig bedömning av butiken och 

uppvisar ett undvikande beteende. För att inte skapa negativa associationer till varumärket 

menar Hultén att det är betydelsefullt att företag arbetar med musik och ljud på rätt sätt, då 

dessa inslag har en effekt på kundens faktiska beteende. Av det skälet förmodar vi att IKEA 

skulle förlora en viktig del av ljudupplevelsen om de skulle välja att utesluta musik i butiken.  

 

Under observationerna kunde vi klargöra att IKEA använder samma musik och ljud i hela 

varuhuset. IKEA lägger ett högt engagemang på sina kundmeddelanden och reklambudskap 

via högtalare som bidrog till att kundem blev mer uppmärksam på nya produkter och 

kampanjerbjudanden. Samtliga budskap bestod av en kvinnas röst med en normal talhastighet, 

vilket kan knytas av till Hultén som menar att en röst i annons- och reklamsammanhang 

förstärker bilden av varumärket och hur individen utvärderar butiken. Till det tillägger 

författaren att röster i lägre tonläge uppskattas i större utsträckning än högt röstläge. Att rösten 

uppträdde i en normal talhastighet med korta uppehåll bidrog till att man kunde ta till sig och 

bearbeta budskapet, vilket förhöjde ljudupplevelsen.  

 

Känselsinnet har en särskild betydelse för konsumenters utvärdering av produkter då 

individer, via beröring, skapar en uppfattning om produkten genom dess form, storlek och 

fasthet. Detta gör att individen kan fastställa produktens kvalitet och utseende och därefter 

välja det som passar utifrån dennes egna preferenser. Det är alltså lättare att minnas föremål 

som individen har berört eller interagerat med (Hultén, 2014).  Det har visat sig via studier att 

konsumenter föredrar att handla från butiker som tillhandahåller produkter som de kan ta och 

känna på (Spence & Gallace, 2011). Utifrån våra observationer kan vi anta att känselsinnet 

stimuleras fullt ut med anledning av att IKEA erbjuder en hög tillgänglighet och beröring av 

sina produkter. I sovrumsavdelningen har kunderna tillgång till att provligga sängen och kan 

känna hur madrassen upplevs. Denna möjlighet ges även i köksavdelningen, där kunder kan 

se produkterna sammansatta men även var för sig. Detta gör att kunderna kan föreställa sig 



 

 49 

hur det skulle se ut och kännas hemma. Vi anser därmed att IKEA har en specifik strategi för 

att skapa en känselupplevelse.  

 

Dofter kan öka trivseln i en atmosfär och har en förmåga att påverka det undermedvetna hos 

en människa, och kan även väcka minnen som man associerar till doften (Hultén, 2014). På 

IKEA anmärks ingen distinkt doft, och det är svårt att urskilja om personalen har någon 

särskild doft på sig, däremot utmärker sig en bra luftkonditionering och en lagom temperatur. 

Det är, enligt Hultén (2014), fördelaktigt att använda doft för att skapa uppmärksamhet kring 

varumärket eller en viss produkt för att vinna kundernas lojalitet mot ett företag. Dofterna vi 

kände kom mestadels från naturliga dofter, i produkter och i samband med demos. Ett 

exempel på detta är när vi befann oss i växt- och doftavdelningen som kom i uttryck genom 

tydliga dofter från ljusen och växterna.  

 

Vi anser att restaurangen i IKEA:s varuhus är strategiskt placerad långt in i butiken då 

kunderna antagligen är hungriga och för att de inte ska missa den under shoppingturen. Den 

smakrika doften av bland annat mat, nybakade bullar och nybryggt kaffe stimulerar luktsinnet 

och väcker känslan av hunger som kan skapa ett behov och leda till ökad försäljning. Dofter 

förhöjer även andra sinnen och som kombinerat med känslor och minnen kan bidra till en 

positiv stämning bland både besökare och personalen (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011; 

Krishna, 2012). Särskilt anser vi att IKEA använder dofter på rätt sätt i restaurangen och växt- 

och doftavdelningen, däremot är inte luktsinnet i hela butiken lika framträdande som det 

borde vara. En intressant aspekt som berättas av Hultén under intervjun är att IKEA avstår 

från att använda dofter på grund av allergier, vilket förklarar varför vi inte kände märkbara 

dofter i butiken. Till detta menar Hultén att allergiförbundet och IKEA har missuppfattat 

användningen av kemiska dofter, då kemiska substanser i dofter inte kan framkalla en 

reaktion, snarare är det naturliga dofter som kan ligga till grund för en allergisk reaktion. 

Besitter företaget en viss kännedom om sensoriska doftstrategier kan de på rätt sätt låta doften 

bli en del av varumärket, vilket i sin tur kommer att förhöja varumärkets identitet. Det gör 

man bäst genom olika doftuttryck, exempelvis när IKEA ställer fram nybakade bullar som 

majoriteten av kunderna uppfattar som en positiv doft. Den naturliga doften av nybakade 

bullar på IKEA, anser vi, förstärker doftupplevelsen.  

 

Smak beskrivs utifrån en inre och yttre smak, varpå den första avser gastronomisk smak och 

den andra estetisk smak (Hultén, 2014). IKEA förmedlar en stark smakupplevelse framförallt 
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i restaurangmiljön. Den fysiska smaken visade sig i samband med IKEA:s 40-års jubileum då 

de bjöd på smakprover från deras egna sortiment, som uppmuntrar kunderna till att köpa av 

företagets egna produkter. Vi tycker att det är bra att ha provsmakning för att få maten eller 

drickan att tillhöra en del av butiken. IKEA uppnådde i samband med detta ett personligt 

kundbemötande vilket möjliggjorde interaktion mellan personal och kund som i sin tur 

förstärkte smakupplevelsen. Detta kan knytas an till Hultén, Broweus & Van Dijk (2011) som 

menar att smaken kan användas för att involvera alla sinnen för att skapa en så bra upplevelse 

som möjligt då smaksinnet består av mer än att bara smaka med munnen. Smakupplevelsen är 

väldigt svår att avgöra då den är individuell, alltså att uppfattningen av smak skiljer sig åt 

mellan individer. Den estetiska smaken kommer i uttryck genom design och stil som 

uppträder i en servicemiljö. Detta kan vi relatera till den familjevänliga atmosfären IKEA 

förmedlar till sina kunder genom smakfull inredning och tydliga uppdelningar av butiken, 

vilket inkluderar både interiören som exteriören. Vi ser även att IKEA enkelt uppfyller 

smaksinnet i restaurangen, genom att locka kunderna att äta av IKEA:s egna komponerade 

maträtter till låga priser och en hög tillgänglighet. Smaksinnet utmärker sig även inne i 

restaurangen genom tydliga och synbara menyer, beskrivande namn på maträtterna som är 

nära förknippat till Hulténs (2014) påstående om att presentation av mat och dryck förhöjer 

förväntningarna av en restaurang och därmed påverkar smakupplevelsen positivt. Det kan 

därför antas att miljön där maten konsumeras är av stor betydelse för smakupplevelsen, och 

här anser vi att IKEA uppfyller kriterierna.  

 

Övergripande anser vi att IKEA skapar sinnesupplevelser, även kallad multisensorisk 

varumärkesupplevelse. Hultén et al (2011) förklarar att multisensorisk varumärkesupplevelse 

utgår från ett samspel mellan två eller flera sinnen. Vi vill i detta sammanhang tydliggöra att 

stimulering av vissa sinnen hanteras omedvetet och då menar vi att vissa sinnesupplevelser 

inte är tillräckligt välutvecklade. Det är uppenbart för oss att IKEA lägger mycket tid på att 

utforma stimulerande inslag som uppträder via synen, vilket vi även nämnde i inledningen av 

detta avsnitt. Synen illustreras i många olika spektrum, bland annat genom färg, design och 

tema. Genom att använda neutrala färger, produktplacering efter färgtema och strukturerade 

uppställningar menar vi att IKEA har framgångsrikt skapat en positiv synupplevelse.  

 

Bortsett från synen lägger IKEA även mycket fokus på känsel- och hörselsinnet. Känsel 

framgår genom beröring av produkter och hörsel uttrycker sig genom musik och ljud i hela 

butiken. Dessa aspekter anser vi bidrar till att skapa en trivsam miljö och en eventuell ökad 



 

 51 

försäljning. Även smaksinnet framträder på ett positivt sätt, särskilt där det finns mat och 

dryck. Smakupplevelsen kan även relateras till den interiöra och exteriöra aspekten, även om 

det är svårt att komma underfund med vad varje specifik individ anser om miljön. Gällande 

luktsinnet finns det fortfarande utrymme för förbättring eftersom vi inte märkte en signifikant 

doft. Detta kan förbättras och tillvaratas genom att företaget ökar sin kunskap och 

medvetenhet kring doftsinnets påverkan i en servicemiljö. I längden skulle varubutiken vinna 

på att stimulera luktsinnet ytterligare än vad de gör i dagsläget genom att exempelvis 

applicera en signaturdoft alternativt dofter som uppmärksammar vissa produkter. Om IKEA 

strävar efter att skapa en lika bra doftupplevelse som synupplevelse, antar vi, att det skulle 

leda till nöjdare kunder och en ökad köpkraft då människor tenderar att associera doft till 

tidigare upplevelser. Återigen vill vi poängtera att detta ska göras med varsamhet då motsatt 

effekt kan resultera till att individen håller avstånd. Även om vi har redogjort för att vissa 

sinnen är mer framträdande än andra, anser vi, att IKEA uppnår en multisensorisk 

varumärkesupplevelse, det råder alltså ett förhållande mellan två eller flera sinnen. Genom att 

skapa ett samspel mellan samtliga sinnen har IKEA lyckats skapa ett emotionellt band mellan 

kund och butik.  

 

5.2 Utmaningar vid applicering av sinnesmarknadsföring 
Hultén (2014) betonar vikten av att sträva mot att uppmärksamma emotionella och 

upplevelsebaserade aspekter i butiksmiljö för att komma närmare kunden och erbjuda en total 

shoppingupplevelse. Samtidigt påpekar författaren att företag stöter på utmaningar och att 

dessa visar sig i form av bristande kunskap och att företag inte vågar ta till sig nya 

arbetsmetoder och strategier. Utifrån våra iakttagelser kan vi konstatera att IKEA inte helt har 

lyckats att skapa en fullständig sinnesmix, vilket kan bero på att de inte har tillräcklig med 

information om hur de ska jobba med sinnesmarknadsföring och varje sinne. Van Dijk 

nämner att sinnesmarknadsföring som begrepp är relativt nytt och har tidigare känts vid av 

den engelska benämningen Brand Sense. För att undgå ensidig fokusering, tillägger 

författaren, att det handlar om att klargöra vad företaget står inför och vilken 

helhetsupplevelse det vill förmedla. Efter genomförda observationer ser vi att IKEA behöver 

jobba mer med att hålla ihop helheten för att skapa en optimal sinnesupplevelse. Detta kan de 

uppnå genom att utveckla en tydlig strategi med inriktning på sinnena och göra en avvägning 

mellan styrkor och svagheter. Vi är fullt medvetna om att detta kan vara kostsamt för IKEA 

gällande resurser och tid, men menar att de skulle kunna vinna mycket på det då antal studier 
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och experiment har visat att rätt användning av samtliga sinnen leder till ökad köpkraft och 

tillfredsställelse samt en längre besökstid. Med hjälp av en genomtänkt och utförlig analys 

kan IKEA använda sinnesuttryck för alla sina kanaler. Det gäller att i första hand tydliggöra 

vad syftet är med upplevelsen och våga testa sig fram i en liten skala för att sedan kunna 

applicera det i ett större sammanhang. Hultén framför att det finns många 

utvecklingsmöjligheter för att tillämpa sinnesanvändning, men förutsätter att kunskap om 

sinnena och dess inverkan ökar för att uppnå ett gott resultat. Detta är något vi kan antyda 

utifrån vad vi observerade i varuhuset. Det finns en kunskapslucka gällande hur alla element 

hör ihop och deras effekt tillsammans. IKEA är på god väg, men behöver öppna upp ögonen 

ytterligare för att lyckas med denna typ av marknadsföringsaktivitet.  
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6. Slutsats  

IKEA har en mycket framträdande kultur vad gäller produktion och sortiment. Med hjälp av 

stimulus-organism-response- modellen har vi funnit en större förståelse för servicelandskapets 

effekt på konsumenternas emotionella tillstånd. Utan en förståelse för sinnenas betydelse och 

inverkan på butiksmiljö möter företag utmaningar. Utmaningarna utspelar sig genom 

bristande kunskap och felaktig tillämpning av sinnesmarknadsföring.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi inte fullt ut påvisa om IKEA gör ett medvetet eller ett omedvetet 

arbete med sinnena. Däremot kan vi anta att det förfaller ett omedvetet strategiskt arbete med 

sinnesuttryck. Servicelandskapet uppträder uttryckligen främst med hjälp av visuella intryck 

så som färger och produktplacering. Det taktila sinnet utmärker sig genom att IKEA tillåter 

sina kunder att röra vid och känna på produkterna. Ljudsinnet ansåg vi var nästan lika 

utmärkande som synsinnet då ljud och musik var förekommande i hela butiken och 

medverkande till en lugnande shoppingupplevelse. Vi kände ingen signifikant doft i varuhuset 

vilket kan bero på allergiaspekten som IKEA beaktar. När vi tänker tillbaka till våra 

observationer gällande smaksinnet menar vi att kriterierna uppfylls för både gastronomisk och 

estetisk smak. Den gastronomiska smaken framträder genom mat och dryck som serveras i 

restaurangen, och även vid unika tillfällen när IKEA erbjuder smakprover. IKEA:s stilrena 

och kreativa design utmärker den estetiska smaken. Däremot är det svårt för oss att förstå 

vilka faktiska åsikter kunder har kring smaken då det är väldigt individuellt. I den stora 

helheten ser vi att IKEA använder sinnesuttryck som överensstämmer med deras atmosfär.  

 

Vi fann att det finns många fördelaktiga aspekter med att använda denna typ av 

marknadsföringsaktivitet, då det leder till nöjdare kunder, ökad tillfredsställelse och 

köpbenägenhet, för att nämna få. Detta skulle kunna vara en styrka som differentierar IKEA 

från andra konkurrenter. Minst sagt är IKEA unikt i sitt slag med avseende till dess unika 

heminredningslösningar till ett förmånligt pris, dock finner vi att det är möjligt för dem att 

öka sin medvetenhet och kunskap ytterligare för att utforma något som är upplevelserikt för 

kunderna. Potentiellt har IKEA ett stort utrymme att utveckla sitt arbete med 

sinnesmarknadsföring genom att skapa tydliga och framåtriktade strategier med fokus på 

sinnena. En ytterligare tänkbar kommentar är att företaget kan förstärka vissa sinnesuttryck 

för att bidra med det lilla extra och fånga konsumenternas uppmärksamhet och behov.  

 



 

 54 

I grund och botten är sinnesmarknadsföring ett resultatinriktat verktyg för företag och 

organisationer. Applicering av sinnesmarknadsföring möjliggör ett närmande mot kunden och 

som dessutom bidrar till merförsäljning. Sinnesmarknadsföring är ett gynnsamt koncept för 

alla involverande, varför vi anser att fler företag borde tillämpa denna typ av 

marknadsföringsaktivitet. Vår resultatdel visar att vissa sinnesuttryck, bland annat synen, är 

starkare än de andra, med det sagt tycker vi att företaget ska sträva efter att erhålla en starkare 

multisensorisk varumärkesupplevelse genom att stimulera mer är ett sinne. Vi menar att det är 

en perfekt möjlighet för IKEA att växa och skapa långvariga relationer med sina kunder.  

 

Vi tvivlar inte på att sinnesmarknadsföring kommer att växa, snarare tror vi att det kommer få 

en stor betydelse inom marknadsföringen på längre sikt. Förändringar tar tid och kräver 

tålamod, men det förutsätter också att företag och aktörer vågar ta risker och utmana sig 

själva. Till sist ska nämnas att vi med föreliggande uppsats har uppnått vårt mål och bringat 

en djupare förståelse för sinnesmarknadsföringens betydelse i affärssammanhang.  

 

6.1 Rekommendationer för framtida forskning  
Med hänsyn till det resultat vi fått fram i vår studie skulle framtida forskning kunna baseras 

på hur universella sinnena är, det vill säga om det är möjligt att använda sinnena på global 

nivå med lokal anpassning, och hur man i så fall skulle gå tillväga. Det skulle även vara 

intressant att studera vilka kulturella skillnader det finns av de fem sinnena, och vilket sinne 

som styr starkast. Det hade även varit av stort intresse att göra en undersökning kring flera 

företag och hur dessa använder sinnesmarknadsföring, och ställa dem mot varandra för att få 

ett jämförbart resultat. Då det råder en kunskapslucka inom ämnet ser vi att vår studie skulle 

kunna vara ett första avstamp till att införa kurser och utbildningar, med avseende till företag 

och studenter, för att öka medvetenheten och sprida kunskapen. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  
 

• Tillåtelse till att spela in intervjun? 

• Får vi nämna personlig information (namn, företag etc.) i den slutgiltiga rapporten? 

• Information/syftet med studien 

• Etiska aspekter 

 

Allmänna frågor – personbeskrivning 

 

Fråga 1  

Vad innebär sinnesmarknadsföring för er? 

 

Fråga 2 

Hur har ni arbetat med sinnesmarknadsföring och vad är era erfarenheter kring ämnet? 

 

Fråga 3 

Vilket sinne/vilka sinnen anser ni är dominerande idag? 

 

Fråga 4 

Varför och vilka sammanhang ska man använda sinnesmarknadsföring? 

 

Fråga 5 

I vilken bransch/vilka branscher (generellt) ser du att sinnesmarknadsföring är applicerbart 

och kan komma till användning samt ge mest effekt? 

 

Fråga 6 

Vid applicering av sinnesmarknadsföring, vilka utmaningar ser ni företag möta/handskas 

med? 

 

Fråga 7 

Hur går trenderna inom sinnesmarknadsföring? 
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Fråga 8 

Vilka styrkor och svagheter ser ni med användningen av sinnesuttryck som metod? 

 

Fråga 9 

Vilka risker, ser ni, finns med sinnesmarknadsföring för företag? 

 

Fråga 10 

Vilka reaktioner eller vilken respons har ni sett på denna typ av marknadsföring? 

 

Fråga 11 

Finns det särskilda ”knep” som kan användas kring sinnesuttryck för att öka köpkraften? 

 

Fråga 12 

Litteratur inom marknadsföring, menar att vi har gått från tvådimensionell till 

femdimensionell sinnesmarknadsföring, vad tror ni att det beror på? Tror ni att det kommer 

ske ytterligare förändring? 

 

Fråga 13 

Skulle ni säga att IKEA använder sig av sinnesmarknadsföring idag? 

 

Fråga 14 

På vilket sätt ser ni att IKEA använder sinnesanvändning i sin 

marknadsföring/servicelandskap? 

 

Fråga 15 

Vilka sinnen, anser ni, att IKEA fokuserar mest respektive minst på? 

 

Fråga 16 

Vilka framtidsutsikter ser ni med sinnesmarknadsföring som marknadsföringsmetod? 

 

Fråga 17 

Vilka sinnen, tror ni, kommer vara dominerande i framtiden? 
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Slutfråga 

Tror ni att sinnesmarknadsföring som metod är här för att stanna? 

 

Finns det något som ni skulle vilja tillägga? Något som ni anser att vi har missat att ta upp 

eller diskuterat?  

 

Tack för din medverkan! 

  



 

 62 

Bilaga 2  
Observationsguide för IKEA 
 

Hörsel 

• Finns det bakgrundsmusik?  

• Vilken typ av musik spelas? Volym? Genre?  

• Spelas samma musik i alla avdelningar?  

• Övriga ljud i butiken? Reklam? Ljudnivå? 

• Finns det en koppling mellan musiken och butiksmiljön? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan medarbetare och kunder? 

Syn 

• Hur ser ljussättningen ut i butiken? 

• Ser vi någon/några färger som sticker ut i butiken? 

• Hur ser uppställningen ut i hyllorna? Ser vi någon/några produkter som exponeras 

extra? 

• Ser vi ett tydligt visuellt tema i butiken/diverse avdelningar? 

• Överensstämmer utsidan av butiken även insidan? 

• Hur ser personalen ut? Stämmer personalens arbetskläder överens med butikens 

utseende?  

• Hur ser ordningen ut i butiken?  

• Hur ser IKEAS skyltning och färgsättning ut?  

 

Lukt 

• Känner vi en tydlig doft i butiken och i diverse avdelningar? 

• Skiljer sig dofterna mellan avdelningarna? 

• Bidrar personalen med någon doft? 

• Vilka dofter känner vi? Finns en utmärkande doft?  

 

Känsel 

• Vilken känsla får vi i butiken?  

• Vilken målgrupp är det anpassat efter?  

• Känner vi någon temperaturskillnad i butiken?  
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• Kan vi ta och känna på IKEA:s produkter i fråga om material, form, kvalité och 

förpackning? 

Smak 

• Ser vi att smakprov erbjuds i butiken? 

• Ser vi att smakprov erbjuds i restaurangen? 

• Hur ser IKEA:s estetiska smak ut, både i restaurangen och i de andra avdelningarna?  

• Hur smakar IKEA:s mat gastronomiskt?  

• Vad är det som förstärker smaksinnet? 

 

Reflektionsfrågor  

• Anser vi att IKEA använder sinnesmarknadsföring? Om ja, medvetet eller omedvetet?  

 

• Vilka olika sinnesuttryck upplever vi i butiken? 

 

• Vilka sinnen använder IKEA mest?  

 

• Vilka förbättringsområden kan vi se?  

 


