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Abstract 
 
The study shows how an in-store environment where all the five senses are stimulated affects 
consumers shopping experience as well as how it could affect on completing the purchase. 
Our hypotheses say that the visitors and costumer in the store will have a better experience in 
the stimulated in-store environment and the costumers will make more purchases. The method 
is built on an experiment in a store where all the senses except sight is added because this 
sense is already present in the environment. We have chosen to split the visitors and 
costumers in to two groups, one, which is conscious about experiencing an experiment, and 
one that is not. These two groups will be compared to show how they experienced the new 
environment as well as the present of different results from the two groups. 
Our study shows no results that can strengthen our hypotheses. 
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Sammanfattning 
 
Studien handlar om hur en butiksmiljö där alla fem sinnena är stimulerade påverkar 
konsumenternas shoppingupplevelse och om hur det kan påverka avslut till köp. Hypotesen är 
att besökaren kommer att ha en bättre shoppingupplevelse i den stimulerande miljön samt att 
de kunder som handlar gör fler avslut till köp. Studien bygger på ett experiment i en butik där 
alla sinnen utom synen tillförs eftersom det redan är stimulerat i butiksmiljön. Vi har valt att 
dela upp besökare och kunder i butiken i två olika grupper, där ena gruppen vet om det 
pågående experimentet och den andra gruppen vet inget. Dessa grupper ska jämföras för att 
visa hur de upplevde den nya miljön i butiken och om det finns skillnader mellan resultaten i 
respektive grupp. Vår studie visar inga resultat som stärker vår hypotes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Butikspsykologi, butiksmiljö, shoppingupplevelse, avslut till köp, fem sinnen 
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1.  Introduktion 
 
Det här kapitlet visar att butikspsykologi är ett aktuellt ämne som företag ägnar sig åt. Det tas 
upp hur de fem sinnena påverkar konsumenten i en butiksmiljö. Det leder fram till en 
problematisering där vi finner ett gap i dagens forskning. Avslutningsvis redogörs 
frågeställningen och syftet samt avgränsningar i studien.  

  

1.1. Inledning 
 
Inom detaljhandel i Sverige går det idag att se att konkurrens är väldigt hög, det finns 
konkurrens både från utlandet som etablerar sig på marknaden samt en e-handel som också 
har ökat (Hui Reseasch & Handelns utvecklingsråd 2015). Samtidigt kan man se att 
detaljhandelns försäljning procentuellt sett inte ökar i samma takt (Statistiska Centralbyrån 
2016), vilket leder till att kampen om konsumenternas tid och pengar är stenhård. Butiksägare 
försöker på olika sätt att få in kunder i butikerna och få dem att spendera mer tid och mer 
pengar i butiken genom att skapa och ge dem en bättre shoppingupplevelse (Oscarson 2012). 
 
Inom detaljhandeln kan vi se att det världen över fokuseras mycket på visual merchandising, 
VM, och hur synintryck kan användas som ett marknadsföringsmedel i butik för att påverka 
kunden till att köpa mer (Das & Das 2015). Enligt Hillerborg (2015) är det kopplat till att 
synen är det sinnet som har förmågan att ta in mest information. Av den anledningen tolkar 
Lund (2015) att det är synintryck som butiker överlag använder sig mest utav och det har stor 
påverkan på kundens shoppingbeteende. 
  
Butikspsykologi handlar om hur butiker kan använda sig av människans olika känslor för att 
skapa en miljö som påverkar dem till att stanna i butik (Chen & Hsieh 2011). Samt köpa mer 
(Donova & Rossiter 1982). Dagspress har uppmärksammat ämnet butikspsykologi som ett 
medel för butiker att skapa en bättre shoppingupplevelse. Det visar att ämnet är relevant för 
dagens butiker och att de fem sinnena används för att påverka konsumenten till att ta beslut 
om köp (Waldenborg 2016).   
  
Det finns idag allt fler företag inom detaljhandeln som försöker påverka våra sinnen för att 
skapa en bättre och mer åtråvärd shoppingupplevelse som ska leda till ökad försäljning (Lund 
2015; Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen 2014). Flera butikskedjor visar tydligt att de 
använder sig av en mer avancerad butiksmiljö där flera av sinnena är stimulerade. Vi kan se 
att butiker som Abercrombie & Fitch har anpassat sina butiker med hög musik, stark doft i en 
mörk miljö som ska attrahera deras målgrupp (Saner 2012). 
  
Butikspsykologi har på senare år blivit uppmärksammat och växer långsamt fram på både den 
internationella marknaden (Mattila & Wirtz 2008; Mohan, Sivakumaran & Sharma 2013; 
Spangenberg, Crowley & Henderson 1996). Men även på den svenska marknaden 
(Waldenborg 2016). Det tyder på att det finns fler sinnen än synen som kan påverka kundens 
shoppingupplevelse. Känsel är ett viktigt sinne för att utvärdera information vilket Lund 
(2015) tar upp i sin artikel om tidigare forskning. Även hörsel, lukt och smak kan också 
påverka till att konsumenten får en bättre upplevelse i butiken (Morrison, Gan, Dubelaar & 
Oppewal 2011). 
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1.2. Forskningsöversikt  
 
Mehrabian-Russels modell tas upp i många studier inom butikspsykologi och är användbar för 
att studera besökarens butiksbeteende. Modellen visar att genom att ta reda på en kunds 
känslomässiga tillstånd i butiken kan man förutspå köpbeteendet. Dessutom visar den att om 
butiksmiljön är behagligt för kunden är det en väsentlig anledning till att kunden spenderar 
extra tid i butiken och mer pengar än planerat (Donovan, Rossiter, Marcoolyn & Nesdale 
1994). Donova och Rossiter (1982) instämmer att modellen är bra för att visa hur effekterna 
av den hur den fysiska miljön påverkar kundens beteende.  
 
För att maximera försäljningen i butiken är första steget att förstå sig på kundens köpprocess 
och rörelsemönster (Newman, Yu & Oulton 2002). Det finns många faktorer som påverkar en 
kunds köpprocess. Genom att studera kundbeteende kan man avgöra att faktorer som kundens 
mål, tidsschema, informationsprocess och minne som ger en grund till att börja förstå sig på 
kunden. Likaså grad av involvering i köp från personalens sida, kundens attityd- och 
känsloprocess samt butikens atmosfär gör att man kan ge kunden en maximal 
shoppingupplevelse (Puccinelli, et al. 2009). 
 
För att ta reda på kunders rörelsemönster visar Newman, Yu och Oulton (2002) i sin studie att 
övervakningskameror är det bästa sättet. Butiksägare kan på så sätt se vilka ytor som är varma 
där fler kunder rör sig på, och utnyttja dem till ökad försäljning samt att titta på vilka ytor som 
är kalla och behöver planeras bättre. Forskning visar att synintrycken påverkar kunders 
beteende både positivt och negativt. Om butiken har ett brett produktutbud till ett bra värde 
påverkas kunder positivt samtidigt om det är smalare utbud påverkas kunder dock inte 
negativt. Faktorer som personal, tillgänglighet i butikslokal samt hjälp av personal efter 
avslutat köp kan påverka kunder både positivt och negativt beroende på hur det utförs (Yoo, 
Parkm & Maclnnis 1998).  
 
Studier pekar på att majoriteten av kunderna i butik aldrig eller sällan planerar sitt köp när de 
går in i butik. Det gör dem mer mottagliga för butikens påverkan till impulsköp (Banerjee & 
Saha 2012). Forskningen tydliggör även att kundens kön inte har någon inverkan på hur lätt 
man påverkas till impulsköp. Det som har störst inverkan och triggar en besökares beteende 
till impulsköp mest är om det är rea eller nedsänkt pris på en vara. Banerjee och Saha (2012) 
kom fram till att synintrycken var det som påverkar köpbeteendet hos kunderna mest och 
ligger till grund i all påverkan butiken står för.  
 
Forskning antyder att relationen mellan atmosfären, servicen och musiken i butiken har en 
positiv och signifikant påverkan på kundernas beteende (Zohre & Sreenivasan 2014). Det går 
också se att butiksmiljöer påverkar kunderna olika, ju mer behag de upplever desto mer 
samhörighetskänslor får de. Detta genererar i att kunderna spenderar mer tid i butik (Prasad & 
Madhavi 2014).  
 
En butik som använder sig av många olika sinnen för att framkalla högre tillfredsställelse hos 
kunderna influerar de som rekreationsshoppar positivt. Medan de som besöker butiken med 
ett specifikt mål påverkas negativt (Holmqvist & Lunardo 2015). Vidare forskning av 
Kaltcheva och Weitz (2016) ger stöd till samma resultat. 
   
När stimulansen av sinnena i butiksmiljön kompletterar varandra och skapar en 
sammanhängande atmosfär kommer kunden i butik påverkas positivt. Det ligger stor vikt i att 
skapa en sammanhängande balans av sinnena i butiksmiljön för att skapa en harmoniserad 
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butiksmiljö (Mattila & Wirtz 2001). Lund (2015) instämmer i sin forskning där han studerat 
och tolkat vad tidigare forskning nått för resultat, att en kombination av flera av sinnena 
framkallar en starkare inverkan på kunden, på ett positivt sätt. Ytterligare studie visar att en 
kombination av musik, ljus, anställda och butikslayout påverkar kundens shoppingupplevelse 
positivt och leder till impulsköp (Mohan, Sivakumaran & Sharma 2013). 
 

1.3. Problemformulering & Frågestä llning  
 
Utifrån forskningsöversikten kan vi se varierande resultat från olika forskare men generellt 
handlar de flesta artiklar om hur människor blir påverkade av olika faktorer i en butiksmiljö. 
Flertalet av de vetenskapliga studierna som Lund (2015) tolkat säger att alla sinnen har 
betydelse och att om man kombinerar dem kompletterar de varandra och ger bästa resultat. 
Detta både för att skapa en bättre upplevelse för kund i butik samt för att ge butik en ökad 
försäljning (Mohan, Sivakumaran & Sharma 2013; Chang, Yan & Eckman 2014). 
 
I dagens forskning saknar vi tydliga exempel på vad butiker kan göra för att skapa en 
butiksmiljö med en kombination av sinnena. Morrison, Gan, Dubelaar och Oppewal (2011) 
tar upp hur olika sinnen tillsammans kan öka shoppingupplevelsen. Vi kan dock inte avläsa 
några konkreta exempel på hur alla sinnena kan kombineras och tillsammans påverka 
besökaren. Vi får inte heller en uppfattning om hur detta kan uppnås. Av forskningen som 
finns går studierna mer in på djupet och diskuterar enbart något eller några av sinnena och det 
lämnar läsaren till att själv sätta ihop en välbalanserad miljö där alla sinnen är stimulerade. Vi 
skulle gärna se en studie som tar upp alla fem sinnena i samma undersökning och ger exempel 
på hur de kan kombineras för att skapa maximal upplevelse för kunden samt öka försäljningen 
i butik. 
  
De vetenskapliga undersökningar som är gjorda inom ämnet är baserade på vanligt 
förekommande metoder såsom fältstudier, observationer och experiment där de riktas in på ett 
specifikt område med ett begränsat urval, vilket minskar överförbarheten av slutsasterna. 
Exempelvis är många av studierna gjorda i en typ av butik, med ett smalare urval, på en 
geografisk plats eller i en bestämd kultur (Mattila & Wirtz 2008 ). Det skapar intresset att läsa 
om en forskning som inkluderar en bredare datainsamling, antingen bredare i urvalet eller det 
geografiska området. 
  
Den forskning som finns är baserad på studier som är utförda i Asien (Banerjee & Saha 2012; 
Prasad & Madhavi 2014), Malaysia (Zohre & Sreenivasan 2014) och ett fåtal europeiska 
länder (Holmqvist & Lunardo 2015) men till största del är studierna gjorda i USA 
(Spangenberg, Crowley & Henderson 1996; Yalch & Spangenberg 1990) med amerikanska 
konsumenter som målgrupp. Det vore därför intressant att genomföra en studie där det 
undersöks hur konsumenterna på den svenska marknaden skulle reagera på butikspsykologi.  
 
Problematiken med forskning kring temat butikspsykologi kan vara att hitta och studera en 
butik som använder sig av en kombination av alla sinnena. Eller som är villig att förändra sitt 
koncept och utveckla det till en miljö där alla sinnen blir stimulerade.  
Svårigheten blir att hitta en bra balans mellan de fem sinnena och vad händer om man 
överskrider den gränsen samt att veta vilka negativa resultat det kan ge butiken. Vi kan också 
se att det kan bli problemskapande att hitta en metod där vi får fram besökarens attityder och 
känslor om upplevelsen. 
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Vi ser att det finns möjligheter i att bidra med en studie som visar på hur en kombination av 
sinnena kan hjälpa en butik till ökad försäljning genom att kunderna som handlar gör fler 
impulsköp.  Vi vill ta reda på hur svenska konsumenter skulle reagera på butikspsykologi 
genom att få sina sinnen stimulerade i en mer avancerad butiksmiljö i en fysisk butik i 
Sverige. Huvudfrågan vi ställer oss själva genom studiens gång är: 
 
- Hur påverkas den svenska konsumentens uppfattade shoppingupplevelse i en butik där alla 
fem sinnen är aktiva? Samt hur en sådan butik kan påverka de konsumenter som handlar till 
fler avslut till köp.  
 

1.4. Syfte  
 
Vi vill bidra med en studie om butikspsykologi som ska skapa större bredd och förståelse till 
området butikspsykologi. Det saknas studier där det undersöks hur besökaren i en svensk 
butik påverkas där alla fem sinnen är aktiva i butiksmiljön inom detaljhandeln.  
 
Syftet med vår studie är att kartlägga den svenska konsumentens uppfattade 
shoppingupplevelse och avslut till köp, där alla fem sinnena är stimulerade. 
 

1.5. Avgränsningar  
 
Syftet med studien grundas i att vi vill ta reda på om de fem sinnena är aktiva i en butiksmiljö 
kan leda till att en konsument upplever mer behag och får en bra shoppingupplevelse. Vi vill 
även se om den stimulerade butiksmiljön kan påverka kundens beslut om avslut till köp. 
Dessa två är inte sammankopplade och vi kommer inte undersöka om en bra 
shoppingupplevelse med ökat behag leder till avslut till köp, utan om butiksmiljön separat kan 
påverkan kundens avslut till köp.   
 
För att inte få en studie som blir för bred och ofokuserad har vi i vår studie valt att fokusera 
att det finns fler sinnen än synen som kan påverkar kundens avslut till köp. Vi vill påvisa att 
det finns fler än synen som kan påverkar kundens avslut till köp. Vi kommer därför framhäva 
hur de andra sinnena kan påverka kunden och hur sinnena tillsammans kan skapa en 
harmonisk miljö där kunden får en bra shoppingupplevelse.  
 
Vi har valt att fokusera på vårt syfte och därför har vi valt bort kundens anledning till köp. 
Vad för typ av köp kunden ska utföra: rutinköp, bekvämlighetsköp eller kundens motiv till 
köp. Ämnet butikspsykologi är sammankopplat med många relaterande områden där det finns 
samband och likheter. För att hålla oss till ämnet och inte dra in för många områden, har vi 
valt att välja bort bakomliggande faktorer hos kunden.  
 
Begränsningarna gör att resultatet i studien inte kommer att inkludera kundens motiv till köp, 
men vi får med om besökaren hade ett syfte med besöket. Det vill säga att vi inte kommer 
kunna avgöra om resultatet hade sett annorlunda ut för de olika motiven till köp. Däremot 
kommer resultatet inkludera besökarens syfte med besöket om de som går in i butiken är 
rekreations- eller ärendeshoppare. 
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2. Referensram  
 
Syftet med följande kapitel är att ta upp relevant forskning om ämnen som berörs i studien. 
Dessa ämnen är butiksmiljö, shoppingupplevelse, butikspsykologi, avslut till köp och 5P. 
Forskning om de fem sinnena presenteras mer djupgående och tas upp hur de individuellt kan 
påverka konsumenten i butiksmiljön.  Kapitlet sammanfattas i en undersökningsmodell och en 
hypotes som är baserad på tidigare forskning.  
 
 

2.1. Butiksmiljö   
 
Genom åren har mycket forskning om butiksmiljö gjorts och forskare har kommit fram till sex 
karakteristiska faktorer som omfattar butiksmiljön. Dessa faktorer är produktsortiment och 
variation, värdet på varan i förhållandet till priset, service, läge samt lokal och atmosfär   
(Schiffman, Dash, & Dillon 1977; Hirshman, Greenberg, & Robertson 1978; James, Durand, 
& Dreves 1976; Louviere & Johnson 1990 & Steenkamp & Wedel 1991).  
 
Sortimentet innehåller grad av nya varor, mode, variation av produkter samt märken och 
populära produkter. Värde innehåller grad av lämpligt pris i samband med kundens uppfattade 
värde, kvalitet och pålitlighet på produkterna. Service inkluderar grad av service från personal 
samt deras kunskap och vänlighet. Dessutom ingår även returpolicy, lagningspolicy, 
hemkörning, installation och återbetalning. Läge representerar grad av placering, 
transportering och parkeringsmöjligheter. Lokal innehåller grad av storlek på butiken, plats 
för vila, öppna ytor, trängsel och hörn. Atmosfär avser grad av design, ljus, luftkvalitet, 
dekorationer samt musik i butik (Yoo, Parkm & Maclnnis 1998).  
 
Enligt Babin och Attaway (2000) kan faktorer i butiksmiljön influera kundens upplevelse och 
obetingade känslor. Vilket kan leda till influering till avslut till köp, hur mycket kunden 
köper, uppfattad kvalitet, tillfredställelse samt värdet av köp.  
 

2.2. Shoppingupplevelse  
 
Kaltcheva och Weitz (2006) visar i sin forskning om upplevelser i butiksmiljö, att 
konsumenter som tillhör gruppen ärende-orienterade snarare upplever tillfredsställelse i 
resultatet av shoppingen, fick de med sig de dem tänkt än i aktiviteten shopping, strosa runt i 
staden. Dessa konsumenter har lättare att känna att en stimulerad butiksmiljö väcker känslor 
som är otrevliga och störande. Det på grund av att konsumenterna kräver mer energi för att 
slutföra tänkt köp än de som bara kolla runt i olika butiker.  
I kontrast till ärende-orienterade konsumenter har vi rekreations-orienterade konsumenter som 
shoppar utan specifikt mål. Dessa konsumenter är mer positiva till och önskar gärna en mer 
avancerad butiksmiljö som väcker känslor och skapar en upplevelse.  
 
Forskning visar att det är kundens avsikt med besöket som avgör hur de kommer reagera på 
butiksmiljön. Det har en effekt på deras nivå av upprymdhet och hur behagligt de uppfattar 
miljön i butiken. När man skapar en miljö med ändamål att stimulera sinnena hos kunden kan 
vi se att rekreationsshopparen reagerar positivt på en stimulerad butiksmiljö samtidigt som 
ärendeshopparen reagerar negativt, vilket kan sluta i avbrutet köp (Kaltcheva & Weitz 2006). 
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Det visar att det finns en stark koppling mellan motivationen till varför man befinner sig i 
butiken och hur man känner att man blir påverkad av de stimulerande sinnena (Holmqvist & 
Lunardo 2015).  
 
Babin och Attaway (2000) tar i sin studie upp att shoppingupplevelsen borde stå för mer än 
bara den funktionella hjälpen man får i butik. Shopping kan skapa värde från en ärende-
orienterad synvinkel där konsumenten hittar det den söker och får avsedd service eller samlar 
användbar information. Shopping kan även skapa värde erfarenhetsmässigt i form av 
omedelbar personlig tillfredställelse.  
 

2.3. Butikspsykologi  
 
Modellen om miljöpsykologi som skapades av Mehrabian och Russell (1974) föreslår 
mottagandet av stimulusorganism, SOR- modellen. Den tyder på att den yttre fysiska miljön 
kan påverka en individs inre tillstånd och beteende: närmande eller undvikande. Modellen ger 
tre dimensioner vars syfte är att beskriva de känslomässiga tillstånden njutning, upphetsning 
samt dominans. Olika kombinationer av dessa tre olika känslor resulterar i olika beteenden 
och konsekvenser, vilket får en person att bestämma om den ska stanna i en specifik miljö 
eller lämna den (Chen & Hsieh 2011).   
 
I Donova och Rossiters (1982) forskning använder de sig av SOR-modellen och testade den 
på textilbutiker för att studera sambandet mellan miljömässiga stimulus och beteendeavsikt. 
De använde sig av två känslomässiga tillstånd, njutning och upphetsning. Resultatet av 
studien visade att känslorna njutning och upphetsning som initierades i miljön gjorde att 
konsumenternas spenderade tid och pengar ökade med 12 % i genomsnitt. Deras interaktiva 
avsikter med personalen på plats också ökade.   
 

2.4. Avslut till köp  
 
Stimulus anses vara de externa faktorer som påverkar människors pågående beslut och 
organism är de interna faktorerna som påverkar individen. Det vill säga att stimulus är 
faktorer som atmosfären, och organism är det som individen påverkas av inifrån, såsom deras 
känsloläge (Sherman, Mathur & Smith 1997).  
 
Modellen av Mehrabian-Russell (1974) med dimensionerna njutning, upphetsning och 
dominans visar att det är inte bara besökarens attityd och avsikt med besöket som har 
påverkan på deras beteende utan också deras inre känsloläge. En butiksmiljö som inducerar 
behag medför att kunderna spenderar mer tid och pengar i butiken än vad de hade planerat 
(Donovan et al. 1994). 
 
Forskning av Banerjee och Saha (2012) om köpbeteendet indikerar att de flesta konsumenter 
sällan eller aldrig planerar sina inköp, vilket innebär att det är mer troligt att de blir påverkade 
av butiksmiljön och impulshandlar. Genom att kombinera sinnena hörsel och lukt går det att 
få besökarna att känna större tillfredsställelse vilket gör att de spenderar mer pengar i butiken 
(Morrison, et al. 2011). 
 
 
 



 

7 

2.5. 5P  
 
Inom marknadsföring finns ett paradigm som kallas marknadsföringsmix och har dominerat 
inom marknadsföringsidéer, forskning och i praktiken sedan det introducerades på marknaden 
för nästan 40 år sedan när Christian Grönroos genomförde en studie om marknadsföring 1994. 
Grönroos (1994) beskriver i sin studie att marknadsföringsmixen består av 4P:n, produkt, pris, 
plats och promotions.  
 
De fyra P:na används som ett medel för att överföra planering av marknadsföring till 
praktiken. Där står produkten för anpassning efter maximal kundfördel, pris styrs efter 
konsumenternas möjlighet att betala för produkten. Plats innebär att produkten finns 
tillgänglig för dem och promotions innebär att produkten är lanserad på ett sätt så att 
potentiella kunder får den informationen som behövs om produkten som marknadsförs 
(Bennett 1997).  
 
Low och Tans (1995) indikerar på att det första P:et, produkten, påverkas av trenden på 
marknaden att flytta fokus från kvantitet till kvalitet. Det tvingar företag att förbättra 
kvaliteten och ändra på produkten som erbjuds konsumenterna. Därefter påverkas övriga P:n 
som styrs efter produkten.  
 
På grund av en växande konkurrens på marknaden har marknadsföringsmixen fortsatt att 
utvecklas för att tillfredsställa konsumenternas behov och efterfrågan. Nya P har introducerats 
och ett flertal nya modeller har skapats med olika många P, där de 4 P:na ligger i grunden 
(Low & Tan 1995).  
 
Judd (1987) har genomfört en studie som framhäver ett nytt P som har växt fram, det femte 
P:t personal. Alla anställda på ett företag som arbetar med att skapa eller genomföra 
marknadsmixen har möjligheten att positivt förstärka eller ändra övertygelser, attityder och 
avsikt hos konsumenterna på marknaden. Personalen representerar potentialen för ett företag 
att skapa sig en konkurrensfördel genom att skilja sig från andra företag på marknaden. 
Personalen är extra viktig när det kommer till de produktmarknader där produkternas pris, 
lansering och distributionskanaler tenderar att uppfattas som odifferentierad eller där 
konsumenterna inte själva har kunskapen att skilja mellan alternativen (AA).  
 

2.6. Fem sinnen 

2.6.1. Hörsel  
 
Det förekommer många studier med utgångspunkt i hur ljudintryck kan påverka kunden till 
att få en bättre shoppingupplevelse samt köpa mer. Resultat från tidigare studier tyder på att 
förgrundsmusik, musik med artister som sjunger, är bättre för yngre människor. Medan 
bakgrundsmusik, musik utan text, är bättre för äldre. I samband med att bakgrundsmusiken 
ökar vikten av att hitta rätt volym och tempo (Yalch & Spangenberg 1990).  
Emellertid spelar faktorer som tempo, volym och vilken typ av musik stor roll för att kunna 
avgöra hur mycket det påverkar besökarna (Spence et al. 2014). 
  
I Lunds (2015) studie tar han upp att tidigare forskning indikerar att tempot på vald musik 
påverkar kunden genom hur lång tid hen spenderar i butiken, hur hen rör sig i butiken och 
köpbeteendet. Det finns vidare forskning som visar att om musiken sprids till stor del av 
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främre delen av butiken kan man se att faktorer som tempo inte längre spelar så stor roll. 
Detta till skillnad från om musiken håller sig bakgrunden i butiken där ett lugnare tempo är att 
föredra (Knoferle et al. 2012). Studien av Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen (2014) 
visar att om volymen är för hög kan det avskräcka besökare från att gå in i butiken. Vidare 
forskning instämmer att för hög volym kan påverka besökaren till att spendera kortare tid i 
butiken (Morrison et al. 2011).  
 
Yalch och Spangenberg (1990) visar i sin studie att butiker som använder sig av lugnare 
musik säljer mer än butiker med snabbare musik. Kunderna rör sig långsammare mellan olika 
delar i butiken vilket ökar chansen till köp. Genom att använda sig av lugnare 
bakgrundsmusik jämfört med uppiggande musik eller ingen musik alls, upplever kunderna att 
det är lättare att föra en konversation i butiken. Detta är att föredra i detaljhandeln då personal 
engagerar sig i samtal om produkterna med kunderna (Yalch & Spangenberg 1990). 
 
Vikten i att välja rätt musik beror på vad för typ av produkter butiken säljer. Erbjuder butiken 
dyrare varor som säljs mer sällan ökar vikten i valet av musik om man jämför med butiker 
som erbjuder billigare varor som säljs mer frekvent (Yalch & Spangenberg 1990). 
 

2.6.2. Lukt  
 
Lund (2015) visar i sin studie att människans minne och humör är kopplat till lukt och genom 
att ha en behaglig doft i butiken påverkas kundernas shoppingupplevelse på ett positivt sätt.  
En doft påverkar kundernas tidsuppfattning och kunderna tror att de har spenderat kortare tid i 
butik än vad de egentligen har (Spangenberg, Crowley & Henderson 1996).  
 
Ytterligare en viktig aspekt är att hitta rätt doft för butiken som passar deras målgrupp. En 
doft som är sammanhängande med butiken är av stor vikt eftersom det höjer hela upplevelsen 
i butiken. En manlig doft höjer männens upplevelse och en kvinnlig doft höjer kvinnans 
upplevelse i butiken och man kan se att de handlar mer i miljöer med dessa dofter 
(Spangenberg et al. 2006).  
 
Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen (2014) menar att effekterna av tillförd doft i butik 
kan ske utan besökarens medvetenhet och ändå förändra deras beteende och uppfattning. I ett 
experiment under laboratoriskt förhållande såg man att dofter som människorna inte märkte 
av ibland visade en starkare påverkan på människornas beteende än med märkbara dofter.  
 
I en studie om dofter i samband med sportskor visar det sig att sannolikheten att köpet blir av 
ökar om besökarna får prova skorna i ett rum med doft av mixade blommor istället för i ett 
rum utan doft. Många av deltagarna i studien visar även på en högre villighet att betala redan i 
rummet med doft (Spence et al. 2014).  
 

2.6.3. Smak 
 
Smak har en stark påverkan på konsumenten eftersom det frigör endorfiner och skapar en 
euforisk känsla. Det leder till att konsumenten mår bra och blir mer mottaglig för butikens 
produkter (Spence et al. 2014).  
 
Inom modebranschen och detaljhandeln är smak inte ett av de sinnena som får mycket 
uppmärksamhet och som det forskas mest inom. Anledningen till detta är att produkterna som 
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säljs inte är menade att smaka på. Dock kan man se en början till en förändring vilket Lund 
(2015) tar upp i sin studie där han undersökt annan forskning om smak och kom fram till att 
allt fler butiker använder sig av smak genom att placera ett café inne i butiken. Det skapar en 
butiksmiljö och shoppingupplevelse där alla sinnen jobbar tillsammans.  
 

2.6.4. Känsel 
 
I butiker där utbudet består av textilvaror är det ytterst viktigt att besökarna har möjligheten 
att ta på produkterna. Känsel är ett viktigt verktyg för människor i utvärderingsprocessen av 
en produkt och det är mer troligt att man köper varan om man får känna på den innan. Det 
påvisar Lund (2015) i sin sammanställning av tidigare litteratur. Lund (2015) fortsätter berätta 
i studien att forskare har kommit fram till att känsel är nödvändigt och är det sinnet som är 
mest pålitligt samt det näst viktigaste sinnet efter syn när det kommer till att utvärdera 
information.  
 
Känsel används dagligen inom detaljhandeln genom att expediten får besökarna att testa 
produkterna samt självmant av besökarna när de tittar runt i butik. Har besökaren väl känt på 
produkten visar forskning att de är villig att betala mer för varan (Spence et al. 2014). 
 

2.6.5.  Syn  
 
Cant och Hefner (2014) har undersökt vad för inverkan skyltning har på kunden. De kom 
fram till att skyltning påverkar kundens undermedvetna vilket leder till att det kan influera 
kundens tankeprocess och deras beteende. Detta visade sig genom att kunderna som 
studerades blev mer nyfikna tack vare skyltningen och närmade sig varorna mer.  
Deras studie visade även att skyltningen var en del av kvinnors shoppingupplevelse medan för 
män är skyltning mer för att hitta produkter. 
 
Das och Das (2015) menar att visual merchandising ger effekt på shoppingupplevelsen. 
Genom att ha effektiv visual merchandising skapas mer behag i upplevelsen. De nämner även 
att VM fungerar för att få in besökare till butiken och få dem att impulshandla. Gudonaviciene 
och Alijosiene (2015) visar att utav butikslayout, butiksdesign, skyltfönster, kampanjskyltar 
och butiksmiljö var det skyltfönster och butiksdesign som påverkade kunden mest till 
impulsköp.  
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2.7. Undersökningsmodell  

 
 
Modellen är en sammanställning av referensramen och visar hur alla olika delar som tas upp i 
hänger ihop och är kopplade med varandra. Vi kan utläsa att de fem sinnena tillsammans 
skapar en stimulerad butiksmiljö. Sinnet syn är dessutom kopplat till ämnet visual 
merchandising som går att koppla till 5P, där synen är en viktig faktor.  
Vidare kan vi se att den stimulerade butiksmiljön i samband med besökarnas syfte med 
besöket i butiken, rekreationshoppare eller ärendeshoppare, påverkar deras 
shoppingupplevelse antingen positivt eller negativt. Syftet påverkar även besökarens avslut 
till köp.  
 

2.8. Hypotes  
 
I referensramen kan vi se antydningar till att om sinnena är stimulerade och kompletterar 
varandra kommer det leda till en ökad försäljning och högre tillfredsställelse hos 
konsumenterna. Vår hypotes är att när alla fem sinnena är stimulerade i butiken kommer alla 
besökare och kunder få en bra uppfattad shoppingupplevelse. En stimulerad butiksmiljö leder 
också till att de som handlar gör fler avslut till köp än de planerat från början.  
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3. Metod  
 
Kapitlet inleds med en förklaring av vårt informationsbehov där vi sedan bestämmer ett urval 
och forskningsfält. Det leder vidare till utformandet av ett experiment samt en enkät med 
kvantitativa och kvalitativa frågor. Avslutningsvis beskrivs en testundersökning och 
alternativa metoder.  
 
 

3.1. Design av studien 
 
Studien är baserad på flermetodsforskning där vi har kombinerat kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Bryman & Bell 2011). Metoden består av ett experiment där valen är baserade på 
vad tidigare forskning kommit fram till i sina studier, referensramen. Experimentet med valda 
stimulus utfördes i butiksmiljön och fick sedan stöd av en enkät med både kvalitativa och 
kvantitativa frågor. För att få användbar information från vår studie började vi med att lägga 
fokus på experimentet, eftersom vår enkät var baserad på besökare och kunder som varit inne 
i butiken där experimentet var stimulerat. Därefter fortsatte vi med enkäten för att få en 
inblick i respondenternas åsikter om shoppingupplevelsen och avslut till köp.  
 

3.2. Informationsbehov  
 
För att besvara vår frågeställning och syfte behövde vi ta reda på konsumenternas egna åsikter 
och upplevd shoppingupplevelse i en stimulerad butiksmiljö. Det innebar en kvalitativ studie 
som Bryman och Bell (2011) beskriver i sin bok har syftet att ge en förståelse av den sociala 
verkligheten som beskrivs med dess egna termer. Man eftersträvar att beskriva människors 
inre verklighet av upplevelser och erfarenheter.  
 
Vår studie är baserad på en enkät som består av en kombination av frågor som har öppna och 
slutna svar. Vi ville ge respondenterna möjligheten att genom de frågor som fanns uttrycka 
vad de tyckte och tänkte utan att vi som författare placerade dem i ett fack.  
 
En del av vår frågeställning var också att ta reda på hur en butik som använder sig av de fem 
sinnena kan påverka avslut till köp. I denna del ville vi få ett resultat som var möjligt att 
kvantifiera genom att samla in korta konkreta svar som vi kunde analysera och dra slutsatser 
ifrån. Metoden gav svar på besökarens avslut till köp, om det genererar i fler köp och mer 
sålda varor för butiken. Här låg fokus på förberedandet av frågorna så att de blev formulerade 
på ett korrekt sätt utan att de blev ledande. Annars kunde vi riskera att påverka respondenten 
till att svara vad vi vill att de ska säga istället för vad de egentligen tyckte.  
 
För att genomföra enkäterna på besökare och kunder använde vi oss av en butik där alla fem 
sinnen blev stimulerade, vilket vi uppnådde genom en butik där vi fick möjligheten att utföra 
experimentet för att stimulera butiksmiljön.  
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3.3. Urval 
 
Vårt urval baserades på ett bekvämlighetsurval där vi valde att stå utanför butiken och sökte 
upp besökare och kunder för att få dem att svar på vår enkät. Detta medförde en begränsning 
när det kom till att generalisera resultatet till hela populationen eftersom vi inte visste om 
stickprovet var representativt för hela populationen. Vi valde ändå att använda oss av ett 
bekvämlighetsurval eftersom resultatet kan ligga till grund till vidare forskning och jämföras 
med existerande forskning och deras resultat samt för att komma fram till en hypotes inom 
området (Bryman & Bell 2011).   
 
Vi ville inte ha någon påverkan i vem som deltog i undersökningen vilket innebar att alla i 
populationen, alla som besökte butiken, hade lika stor chans att bli en del av urvalet (AA). 
Eftersom urvalet var baserat på ett slumpmässigt val av respondenter fick vi ett bra urval som 
täckte in en stor blandning av butikens dagliga kunder och besökare. Urvalet består av 37 
personer, både män och kvinnor i ett brett spann av åldrar.  
 
Metoden är baserad på enkäter med besökare och kunder som befann sig i butiken de dagar vi 
utförde studien vilket innebar att det inte krävdes någon tidigare kommunikation med urvalet. 
Det låg inte heller något ansvar på respondenten att fylla i sina svar själv utan det sköttes på 
plats i butiken av oss. Det gjorde vi för att vi ville minska felmarginalen i svaren och ha 
möjligheten att kunna förebygga oklarheter kring eventuella frågor som skulle ge den 
information vi sökte.  
 
Vi valde att fokusera på två olika sätt att kontakta besökarna i butiken, det ena sättet gick ut 
på att endast kontakta besökarna efter besöket. De gick in i butiken helt ovetande om det 
pågående experimentet. Det andra sättet gick ut på att kontakta besökarna redan innan de gick 
in i butiken och på så sätt göra dem medvetna om ett existerande experiment i butiksmiljön. 
Anledningen till detta är att ta reda på om svaren kan skilja sig mellan dessa besökare och se 
om de besökare som var informerade ger svar mer relaterade till de fem sinnena än den andra 
gruppen. Uppdelningen av besökarna kan hjälpa till att visa att alla kan bli påverkade av 
experimentet i butiken men att det kan ske på en undermedveten nivå. Det resulterade i att när 
besökarna fyllde i enkäterna tänkte de inte på att de kände av vissa saker om de inte fick lite 
hjälp på vägen och visste vad de skulle vara uppmärksam på. En butik behöver alltså inte tala 
om för kunderna om vad de gör för att påverka dem till olika beteende utan kunderna kan 
påverkas undermedvetet och det kan butiker utnyttja till sin fördel.  
 

3.4. Forskningsfä lt  
 
Metoden utfördes på ett företag som gav oss tillåtelse att utföra experimentet i en av deras 
butiker. Butiken i fråga säljer väskor, resväskor samt tillhörande accessoarer till 
modemedvetna kvinnor och män i alla åldrar som söker både aktuellt mode och funktion. 
Butiken använder sig i dagsläget enbart av synintryck i sin butiksmiljö vilket gav oss 
möjligheten att skapa stora kontraster och se hur besökarna reagerade på den nya miljön.  
Det fanns många sätt för oss att skapa en välbalanserad butiksmiljö som kan hjälpa butiken 
skapa en bra shoppingupplevelse hos deras kunder och som kan leda till en ökad försäljning 
genom fler köp. Av den anledningen fick vi chansen att utföra det experimentet vi ville och vi 
ser det som ett bra forskningsfält för denna studie. 
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Platsen som metoden utförs på var avgjort med företaget och butiken ligger i ett allmänt känt 
varuhus i västra Sverige. Om man tittar på befolkningen i detta område kan man se att den 
växer hela tiden och ligger idag på drygt 36 000 personer och har en jämn fördelning mellan 
män och kvinnor. Majoriteten av befolkningen är i åldrarna 18-64 år och har en medelinkomst 
på 290 021 kr vilket är aningen högre än medellönen i Sverige som ligger på 252 774 kr 
(Ekonomifakta 2015). I det här området kan man se att befolkningen är jämt fördelad mellan 
Sveriges två största partier (Valmyndigheten 2014). Baserat på människornas inkomst som 
bor i området kan slutsatsen att det är ett köpvilligt område dras, där det bor en växande 
befolkning i alla åldrar som passar bra in på vår butiks målgrupp. Resultaten från studie kan 
appliceras på liknande butiker i liknande miljöer.  
 

3.5. Experiment  
 
Experimentet som utfördes var ett kontrollerat experiment som hade syftet att ta reda på hur 
människor reagerade i en mer avancerad butiksmiljö. I butiken som experimentet utfördes i 
hade vi möjligheten att välja hur vi vill kombinera sinnena eftersom det i dagsläget inte 
existerade en tillförd kombination av dem. På så sätt fanns det inget att förhålla sig till när de 
kom till hur vi skapade en stimulerande kombination av sinnena.  
 
Experimentet utfördes i butiksmiljön utan att en del av besökarna i butiken var medvetna om 
vad som pågick, vilket medförde etiska problematiseringar. Men på grund av att experimentet 
inte skadade någon valde vi att fortgå, men hade denna problematisering i åtanke. Vi ville att 
experimentet skulle äga rum utan besökarnas vetskap om vad som förändrats i butiken för att 
det skulle skapa en reaktion som var helt naturlig. Vi var inte en del av experimentet utan det 
avslutades med en enkät som ledde till vidare analys. 
 

3.5.1. Utgångspunkt  
 
Vårt utgångsläge vid experimentets start var en butik i en kvadratformad lokal utan några 
svåra osynliga hörn. Vi korrigerade inte något på nuvarande butiksupplägg, hur butiken var 
upplagt med olika zoner samt det visuella med placering av hyllor och varor ändrades inte. I 
butiken fanns det sedan tidigare varma och kalla zoner som de använder sig av för att sälja 
bland annat lock- och trendvaror. Vi fortsatte att använda oss av dem och la till fler sinnen i 
dessa zoner för att skapa en mer komplex butiksmiljö. Butikens belysning ändrades inte heller 
eftersom butiken har många starka lampor som lyser upp hela butiksytan på ett effektivt sätt. 
Placeringen av varorna i butiken gjordes inte heller annorlunda, trendvaror av olika 
prisklasser placerades längst fram närmast ingången och dyrare funktionsvaror fanns längst in 
i lokalen. I främre delen av butiken fanns också den så kallade a-ytan som används som ett 
skyltfönster, placering av nyheter för att locka in kunderna. Detta eftersom butiken inte hade 
något skyltfönster där de kunde exponera nya varor som kommit in i butiken.  
  
Butiken har sedan tidigare skapat en plan för hur det visuella ska planläggas, men det finns 
ingen konkret åtgärd för hur de övriga sinnena ska stimulera i butiken. Likväl har 
butikspersonalen ändå några egna knep för att väva in några sinnen, känsel är ett exempel. 
 
Butikens besökare består i dagsläget av en variation av kunder och besökare i olika åldrar från 
tonåringar upp till pensionärer av båda kön. Det är dessa vi förhöll oss till när vi tog beslut 
angående sinnenas stimulering i butiksmiljön. Det är en bred kundgrupp som skulle känna 
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behag och det ökade vikten i att hitta en bra balans i miljön som kunde tillfredsställa 
majoriteten av dem.  
 

3.5.2. Uppbyggnad & Utförande av experimentet  
 
Experimentet byggdes upp genom att vi manipulerade i butiksmiljön och aktiverade alla 
sinnena. När det kom till doft har valde vi en neutral doft på grund av att besökare och kunder 
i butiken är av stor variation, det vill säga både män och kvinnor i olika åldrar. Vi ville inte ha 
en doft som klassificerades som manlig eller kvinnlig, utan vi ville använda en doft som alla 
kunde uppskatta. Spangenberg, Sprott, Grohmann och Tracys (2006) visar att en manlig doft 
höjde upplevelsen i butiken för män och en kvinnlig doft höjde upplevelsen för kvinnor. De 
menar att det är viktigt att ha en doft som passar in i butiken eftersom det höjer 
shoppingupplevelsen. Doften som vi använde oss av slutade i en fräsch och blommig doft i 
början av butiken där fokus låg på lock- och trendvaror som till mestadels var inriktad till 
kvinnan. Doften skulle tilltala kvinnan till att stanna längre i butiken och få en bra 
shoppingupplevelse. Längre in i butiken ändrades fokus till funktionsväskor och riktades till 
både kvinnor och män ändrades doften till en mer neutral doft av clean cotton. Det skulle 
tilltala båda könen och få dem att trivas i butiken. Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen 
(2014) kom fram till att ett rum med doften mixade blommor ledde till högre villighet att 
betala mer för varan än i ett rum utan doft. Enligt Spangenberg, Crowley och Henderson 
(1996) påverkar doften konsumenternas uppfattning om tid vilket leder till att de inte 
uppfattar hur länge de har varit inne i butiken.  
 
Vi använde oss av två doftstationer som var placerade i början av butiken, en på vadera sida, 
där en placerades längre fram och en längre bak i den främre delen av butiken. Längst in i 
butiken använde vi oss endast av en doftstation för att det skapade en bra balans med doften i 
främre delen. Testundersökningen som nämns längre fram bidrog till att vi valde att maximera 
doften för att få en starkare reaktion och känsla av behag. 
 
Yalch och Spangenberg (1990) menar att om man säljer varor som är dyra och som inte säljs 
så ofta är musiken en viktigare faktor än när man säljer produkter som säljs mer frekvent och 
är billigare. Forskning av Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen (2014) visar på att 
tempo, volym och vilken sorts musik som spelas, spelar roll för hur mycket det påverkar 
besökarna. Svårigheten låg i skapa en balans som funkade med stil och volym som passade 
alla besökare, eftersom det är den typen av butik där man tar lång tid på sig och kan behöva 
mer hjälp med att hitta vad man söker. Därför gäller det att musiken kombineras rätt och 
upplevs som behaglig av besökarna. Vi använde oss av en färdig spotifylista som innehöll 
akustiska tolkningar av moderna låtar i ett lugnare tempo. Vi använde oss av två 
musikstationer där en placerades längre fram i butiken som sattes på högre volym för att nå ut 
till både besökare i främre delen av butiken men också för att locka in människor i butiken.  
 
Den andra musikstationen placerades längre in i butiken mittemot kassan och ställdes in på en 
lägre volym som skulle ligga mer i bakgrunden, för att personalen skulle kunna ha samtal med 
besökarna utan att musiken upplevdes störande. Det är att inom detaljhandeln att föredra 
enligt Yalch och Spangenberg (1990). Valen av musik gjordes utifrån forskning av Knoferle, 
Spangenberg, Herrmann och Landwehr (2012) som kom fram till att bakgrundsmusik skulle 
ha ett lugnare tempo och musik i början av butiken påverkas inte på samma sätt av tempot och 
valet av musik blir mer fritt. Om volymen är för hög kan människor påverkas till att inte vilja 
stanna i butiken lika länge (Spence et al. 2014; Morrison et al. 2011). Vilket gjort att vi valde 
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att inte ha för hög musik. Efter testundersökningen valde vi att höja volymen lite extra för att 
se om det kunde skapa en större kontrast och se om det blir en starkare reaktion från 
besökarna. 
 
Smak är ett sinne som inte gick att koppla till produkterna i denna butik men för att det skulle 
vara aktiverat valde vi att erbjuda besökarna något att smaka på. För att stimulera smaken 
placerade vi skålar med blandade karameller i butiken. De användes både för att locka in 
besökare i butiken men också för att de skulle få smaken stimulerat under hela 
shoppingupplevelsen. Vi använde oss av tre skålar med karameller som placerades på olika 
platser i butiken. En placerades precis i början för att alla ska se den direkt när de går in, en 
stod lite längre in i koppling till gången i mitten så den lätt syns av besökarna och den sista 
stod på kassadisken.  
  
Känsel är ett sinne som vi hoppades kunderna och besökarna själva skulle nyttja genom att ta 
på väskorna och känna på accessoarerna. Även säljarna i butiken var delaktig i att få 
besökarna att pröva eller känna på produkterna. Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen 
(2014) visar att människor som känner på produkter är villiga att betala mer för dem. Det är 
svårt att tvinga en kund att känna på produkterna men vi märkte redan under 
testundersökningen att de flesta kände på väskorna. Detta medförde att vi inte behövde göra 
något speciellt med att få detta sinne aktiverat under experimentet.  
 
Synen som tidigare nämnts var baserat på det som redan fanns i butiken. Vi utgick från den 
visuella plan som butiken redan var applicerad efter. Vi började dagen med att kolla runt i 
butiken att alla produkter hängde på rätt plats och allt såg snyggt ut.  
 

3.5.3. Reflektion av experimentet  
 
När vi utförde experimentet med val doft, musik och smak tyckte vi att kombinationen 
skapade en bra och behaglig miljö. Vi trodde att kunden skulle reagera på både doften och 
musiken eftersom butiken sedan tidigare inte haft något av dessa innan och vi ville inte skapa 
en för stor kontrast från vad kunderna var vana vid. Vi märkte att vi hade kunnat öka styrkan 
och antal stationer på både volymen på musiken men framförallt på doften än vad vi gjorde 
efter testundersökningen Detta insåg vi under experimentets gång. Vi märkte att doften delvis 
försvann i delar av butiken då butiksytan var stor med högt i tak där doften snabbt cirkulerade 
runt och steg uppåt från doftstationerna. Det var viktigare för oss att det var en behaglig doft, 
med en för stark doft hade vi kunnat riskera att få en starkare reaktion från besökarna som inte 
längre var behaglig. I slutändan var vi nöjda med de val vi gjorde i experimentet där vi 
upplevde att alla sinnen var bra stimulerade i butiksmiljön och tillförde att kunden kunde 
känna behag i butiken.  
 

3.6. Enkät  
Enkäten innehöll både kvalitativa och kvantitativa frågor som respondenten själv fick svara 
på. En enkät har fördelar som innebär att man inte medför någon intervjuareffekt, som bygger 
på att respondenten blir påverkad av intervjuarens ålder, kön, etniska bakgrund och sociala 
bakgrund (Bryman & Bell 2011). Ytterligare fördelar är att det inte blir någon variation vid 
formuleringen av frågorna och enkäter passar respondentens behov bättre då de kan besvara 
den utifrån den tiden de har (AA). Enkäten bestod till mesta del av kvantitativa frågor med 
fasta svarsalternativ som gjorde det lätt för respondenten att svara på. Dock innebar en enkät 
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också att om man har för många frågor som är irrelevanta för respondenten riskerar man att 
tappa deras intresse och de tröttnar (AA). Det fanns några kvalitativa frågor med öppna svar 
där respondentens själv fick fylla i vad de tyckte. Man ska ha i åtanke att alla frågor inte 
passar i en enkät, och respondenten gillar inte att skriva för mycket samt att de undviker svåra 
och komplicerade frågor (AA). 
 

3.6.1. Förberedning av enkätfrågor 
 
För att uppfylla syftet med studien skapade vi frågor med både öppna och slutna 
svarsalternativ. Det låg stor vikt i att komma på frågor som verkligen gav svar på det syftet vi 
har. Även formulering av frågorna var av betydelse för att inte påverka respondenterna till att 
ge influerade svar. Detta hade vi med oss medan vi gjorde alla enkätfrågor. 
  
De kvalitativa frågorna skapades med ett öppet svar som gav plats för respondenterna att 
uttrycka egna tankar och åsikter. Vi vill få ut svar som var respondentens egna och där de 
kunde beskriva vad de tyckte om butiken och upplevelsen. Svaren som gavs här gav insikt i 
hur respondenterna uppfattade shoppingupplevelsen.  
 
De kvantitativa frågorna skapades med slutna svarsalternativ där vi inte sökte efter något 
annat än det som beskrevs i frågan. Frågornas svarsalternativ medförde att de som svarade på 
enkäten kunde hitta ett alternativ som passade dem. Det innebar också att enkäten tog kortare 
tid att genomföra eftersom respondenten inte behövde tänka lika mycket själv. Data från 
denna del medförde statistiska resultat som analyserades rörande frågorna om avslut till köp. 
 
Besökare och kunder som fyllde i enkäten delades in i två olika grupper. Den grupp som vi 
undersökte först var helt omedveten om experimentet och vad som pågick i butiken. De gick 
in i butiken och bara tittade eller handlade som vanligt och efter besöket kontaktade vi dem 
och bad dem fylla i vår enkät. Den andra gruppen fick förklarat innan de gick in i butiken att 
det pågick ett experiment i butiksmiljön, de visste dock inte om vad som hade förändrats. De 
fick även svara på två korta frågor från enkäten innan besöket och resterande frågor fyllde de i 
själva efter besöket. Resultatet vi fick från denna grupp jämförde vi med resultatet från den 
andra gruppen som endast fyllde i enkäten efter besöket i butiken. Detta för att ta reda på om 
deras svar kan skilja sig, och se om de som är medvetna om experimentet ger svar mer 
relaterade till butiksmiljön än den andra gruppen. För att skapa bättre kontakt och 
förhoppningsvis öka chansen till att de vill dela i undersökningen valde vi att berätta kort om 
oss och vår studie samt ställa några korta frågor innan besöket med den grupp som var 
medvetna om experimentet.  
 

3.6.2. Insamling av empiri  
 
När frågorna till enkäten fastställts och experimentet var bestämt valdes två dagar vi skulle 
vara på plats i butiken och försökte få besökare och kunder att fylla i vår enkät. Vi bestämde 
oss för att dela ut enkäterna på samma veckodag, måndag, två veckor i rad för att uppnå så 
lika kundflöden som möjligt. Den första måndagen bestämde vi oss för att enbart fokusera på 
den kundgrupp som innan besöket inte var medvetna om experimentet i butiksmiljön och den 
andra måndagen fokuserade vi på den andra kundgruppen som vi pratar med innan besöket i 
butiken.   
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Dag ett blev den 25:e april, vi delade ut enkäterna till både kunder och besökare och försökte 
få dem att svara på frågorna, grupp 1. Denna dag är samma dag som många får lön, 
studiebidrag etc., vilket kan ha påverkat mängden folk i rörelse och köpkraften. Vädret denna 
dag var växlande molnighet med regnskurar, vilket också kan ha påverkat människor till att 
dra sig till det köpcentrum som butiken ligger i, vilket kan ha ökat mängden folk i rörelse.  
 
Dag två blev den 2:a maj, det var veckan efter lön vilket kunde medföra ett kundflöde som var 
liknade veckan innan. Vädret den 2:a maj var ett härligt vårväder med sol och växlande 
molnighet. Vädret kan ha bidragit till att besökare och kunder fick sommarkänslor och valde 
att spendera extra tid utomhus istället för att ta sig till butiker inomhus. Denna dag kontaktade 
vi istället besökare innan de gick in i butiken, grupp 2, och pratade kort med dem innan då vi 
förklarade varför vi var där. Sedan pratade vi återigen med dem när de tittat eller handlat klart 
i butiken. De fick då fylla i resterande frågor i enkäten själva.  
 

3.6.3. Reflektion av enkät  
 
Efter dag ett var vi nöjda med enkätens utförande och vi fick både besökare och kunder att 
fylla i enkäten efter besöket. Vi upplevde att de kunde svara på alla frågorna samt att de blev 
besvarade på ett korrekt sätt. Det var få enkäter som blev fel ifyllda med antingen oklarheter i 
svaren eller helt utelämnade svar.  
 
Att använda sig av enkäter var till stor fördel för oss eftersom det visade sig att besökare och 
kunder i butiken ofta kom i klungor och många gick ut på samma gång. Då hade vi 
möjligheten att dela ut enkäter till flera personer samtidigt vilket vi inte hade kunnat om vi 
hade använt oss av tillexempel intervjuer då vi endast kunnat intervjua en person var åt 
gången. Nu kunde vi få tag i fler besökare och kunder som var villiga att delta i 
undersökningen. Vi märkte även att när några personer fyllde i enkäten utanför butiken 
skapade det uppmärksamhet och vi upplevde att fler av besökarna och kunderna från butiken 
var villiga att delta. Beslutet om att byta från intervjuer till enkäter visade sig vara ett bra val 
och vi fick bättre data på grund av det.   
 
Dag två blev en dag av bra kundflöde trots det fina vädret samt att det var fler besökare denna 
dag som omvandlades till kunder och lämnade butiken med minst en vara. Denna dag 
fungerade enkäterna bra och antalet fel ifyllda enkäter var få. Vi upplevde att eftersom vi 
pratade med kunderna innan besöket medförde det att fler deltog i undersökningen och 
majoriteten av de som gick i butiken deltog i undersökningen.  
 

3.7. Testundersökning  
 
Från början var tanken att utföra intervjuer med respondenterna istället för enkäter. Vi hade 
hoppats på att besökare och kunder var mer villiga att stanna upp och ville delta i en intervju 
där vi kunnat diskutera frågorna lite mer. Men det slutade i att de hade för lite tid att delta och 
vi ändra på frågorna så de passa in i en enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor 
istället. Detta framkom under en testundersökning som vi gjorde innan för att testa frågorna.  
 
Vi utförde testundersökningen den 24 april vilket var dagen innan vi ville köra den slutgiltiga 
undersökningen, vi utförde experimentet i butiken och började sedan utföra intervjuerna. Efter 
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intervjuernas start kände vi redan efter de första intervjuerna att frågorna var en aning för 
svåra för kunden att besvara och de visste inte riktigt vad de skulle säga. Vi märkte även att 
besökarna inte hade tiden att stanna tillräckligt länge för att ge ett längre och djupare svar på 
de kvalitativa frågorna som vi hade hoppats på. Vi valde att utföra några intervjuer till för att 
se om de första personerna var representativa för alla eller om vi kunde få bättre svar från 
andra respondenter. Men intervjuerna blev inte bättre och vi valde att avsluta för dagen och 
bestämde oss för att omformulera frågorna till nästa dag.  
 
När vi jobbade med omformuleringen av frågorna visste vi från början att några av de 
kvalitativa frågorna rörande shoppingupplevelsen behövdes förenklas till kvantitativa frågor 
med fasta svarsalternativ istället för de öppna frågorna vi tidigare haft. Vi ville fortfarande ha 
kvar några kvalitativa frågor för att få kundens egna åsikter om upplevelsen i butiken. Men 
dessa gjorde vi emellertid också om för att de skulle bli lättare för kunden att förstå och svara 
på. Antalet frågor ökade i samband med omformuleringen av frågorna, dock blev de kortare 
och gick snabbare att svara på. I detta skede bestämde vi att göra om intervjun till en enkät.  
 
Valet att byta metod från intervju till enkät innebar att upplägget vi hade bestämt i intervjun 
med en kvalitativ och en kvantitativ del ändrades, delar av upplägget kunde dock fortfarande 
föras vidare in i enkäten eftersom det behövdes för att uppfylla syftet, se bilaga. Fokus låg 
inte länge att vi som intervjuare ställer frågorna på ett opartiskt sätt utan det lades istället på 
formuleringen av frågorna. Genom att använda oss av enkäten istället för en intervju gjorde 
att vi miste möjligheten att ha samtal med respondenten och chansen att förklara eventuella 
oklarheter i frågorna. Det ökade istället vikten på att skapa nya frågor som var skrivna på ett 
sätt så att respondenten enkelt förstår och kan fylla i på egen hand. Frågorna fick inte heller 
vara skrivna med en underliggande ton så att respondenten upplevde att de ska svara på ett 
visst sätt, samma som i den strukturerade intervjun där det är likande förutsättningar. Valet 
påverkade inte heller hur vi kontaktade respondenterna och det krävdes ingen ytterligare 
kontakt med dem då vi fortfarande gjorde det på plats i butiken.  
 
Genom testundersökningen fick vi reda på hur besökare och kunder reagerade på det 
experimentet vi hade gjort.  Vi var nöjda med utförandet av experimentet med vald doft, 
musik och smak som vi tillförde. Personalen var också medveten om att de skulle tänka på att 
få in känseln i kundernas upplevelse i butiken så att alla sinnen blev stimulerade. Vi märkte 
att sinnena doft och musik gick att öka ytterligare lite i styrka på stimulering och vi kunde 
använda lite starkare doft redan från början. Doften cirkulerade runt bra i butiken och risken 
att den skulle upplevas för mycket och bli störande fanns inte utan snarare försvann den 
emellan åt helt och hållet. Vi upplevde att musiken var på en lagom volym och eftersom vi 
såg att kunder inte undvek området där musikspelarna var placerade. Personalen stördes inte 
heller av musikens ljudnivå och de kunde hålla konversationer med besökare och kunder utan 
problem. 
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3.8. Alternativa metoder  
 
Den alternativa metod som är relevant för vår studie är att fokusera på att göra en kvantitativ 
undersökning med en strukturerad intervju eller enkät där vi kan kvantifiera resultatet. Vi 
riskerar att gå miste om respondenternas egna åsikter och övriga faktorer som de värdesätter i 
shoppingupplevelsen. Men det är en metod vi kan genomföra för att besvarar vårt syfte. 
 
Ett alternativ gällande uppdelningen av besökare och kunder hade varit att använda sig av en 
kontrollgrupp som inte genomgick en förändring i butiken och en experimentgrupp som 
besökte den manipulerade butiksmiljön. Istället för de två olika grupper av besökare och 
kunder som vi använde i denna studie. På så sätt hade vi haft något att jämföra med. En fördel 
med en kontrollgrupp och detta sätt att bygga upp studien hade varit att vi hade haft något att 
utgå ifrån och kunnat se vad skillnaderna mellan grupperna var. En nackdel är att vi inte hade 
kunnat få samma personer som är med i kontrollgruppen att vara med i experimentgruppen 
och det kan ändå sluta i stora skillnader i svaren.  Anledningen till att vi valde de två 
grupperna som vi valde var att vi trodde att genom de frågor vi ställde skulle vi få in empiri 
som visade att besökarna hade en bra eller bättre upplevelse i butiken.  
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4. Resultat & Analys 
 
I det här kapitlet tar vi upp hur resultatet ser ut för både den kvantitativa och kvalitativa delen. 
I dessa delar finns kategorierna: shoppingupplevelse, avslut till köp, butiksmiljö, visual 
merchandising och 5P. Varje kategori består av en sammanställning av objektiva resultat med 
tillhörande subjektiv analys. Analysen kopplas till tidigare forskning från referensramen. 
Kapitlet slutar i en metodreflektion.  

 
 
Syftet med vår forskning var att kartlägga om en mer avancerad butiksmiljö, där alla fem 
sinnen var stimulerade kan leda till en bra shoppingupplevelse samt om det kan leda till att de 
som handlar gör fler avslut till köp. Genom en sammanställning av empirin ser 
urvalet ut på följande sätt:  
 
Urvalet består till största del av människor i åldrarna 50-59 år och därefter 
människor i 60-69 åldern. Vi kan se att det finns en bra spridning av 
åldrar. Det vill säga ett brett urval med många olika typer människor som 
ska ha en bra shoppingupplevelse.  
 
Majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor, 87 %, och endast 13 % 
var män. Det visar att det är mest kvinnor som besöker butiken. 
 
Resultatet från empirin ovan visar att det överensstämmer med vad 
butiken har för målgrupp och vilka kunder de vill attrahera och skapa 
en bra shoppingupplevelse för.  
 
I studien har vi undersökt besökarnas syfte med att gå in i butiken. I 
tabell 2 har vi delat upp dem i två olika grupper beroende på om de 
hade något syfte, ärendeshoppare, eller ej, rekreationshoppare. 
Majoriteten av de som deltog var ärendeshoppare och hade något syfte 
med att gå i in butiken.  
 
Babin och Attaway (2000) tar i sin studie upp att shopping skapar värde 
för ärendeshoppare när de hittar vad de söker och får avsedd service eller 
samlar användbar information för att slutföra tänkt köp. Inte i aktiviteten 
att shoppa. Samma resultat finner vi i Holmqvist & Lunardos (2015) 
forskning som menar att det finns en stark koppling mellan hur kunderna 
upplever miljön i butiken med de stimulerande sinnena och anledningen 
till varför de befinner sig i butiken, ärende- eller rekreationshoppar. Detta 
stämmer överens med resultatet som vi fått, det visar på att 
ärendeshoppare har haft en bättre upplevelse i butiken än 
rekreationshoppare.  
 
Kaltcheva och Weitz (2006) visar i sin studie att rekreationshoppare  
reagerar mer positivt på en stimulerad butiksmiljö och uppskattar 
upplevelsen i butik medan ärendeshoppare istället kan uppleva att 
butiksmiljö som är stimulerad för att skapa en upplevelse är störande och 
otrevlig. Vilket är en antydning till att experimentet inte skapade en större 

Tabell 1. Ålder 

Tabell 2. Syfte med kundens besök 

Tabell 3. Upplevelse för 
ärendeshoppare 

Tabell 4. Upplevelse för 
rekreationsshoppare 
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upplevelse för kunden så att även de som ärendeshoppade trivdes i butiken. 

4.1. Shoppingupplevelse  
 
I tabell 5 om deltagarnas shoppingupplevelse efter besöket visar 
resultatet att 73 % av deltagarna hade en bra upplevelse och 24 % en okej 
upplevelse.  
 
Det som var den stora förändringen för tidigare besökare och kunder i 
butiken var butiksmiljön. Vilket vi kan se att de reagerade positivt på. Vi 
kan utläsa från tabell 5 att majoriteten av deltagarna lämnade butiken med 
en bra shoppingupplevelse. Trots den negativa aspekten att många av 
deltagarna svarade att det inte var något speciellt som stack ut i butiksmiljön, se tabell 10. Det 
ser vi som något positivt eftersom det indikerar på att kunden känner av butiksmiljön på en 
mer undermedveten nivå och ändå lämnar butiken med en bra upplevelse. Tidigare forskning 
om syn och lukt visar att de kan ha en påverkan på kunde på en mer undermedveten nivå 
(Spence et al. 2014; Cant & Hefner 2014).  Det innebär att två av fem sinnen har tidigare 
forskning som visar att de kan påverka undermedvetet.  
 
För att ta reda på om nollhypotesen stämmer eller ska förkastas har vi valt att utföra ett chi-
två-test.   
 
H0 = Alla besökare och kunder har inte en bra uppfattad shoppingupplevelse i en butiksmiljö 
som är modifierad för att stimulera alla sinnen.  
H1 = Alla besökare och kunder har en bra uppfattad shoppingupplevelse i en butiksmiljö som 
är modifierad för att stimulera alla sinnen.  
 
Tabell 6. Chi-två-test - Shoppingupplevelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. 
Shoppingupplevelse 
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I chi-två-testet består variablerna av kundens medvetet uppfattade upplevelse av de fyra 
tillsatta sinnena jämfört med hur respondenterna uppfattade shoppingupplevelsen. I grupp 1 
blev resultatet att vi inte förkastade H0 i att alla jämförelser av sinnena känsel, hörsel, lukt 
och smaken med shoppingupplevelsen eftersom det observerade värdet var lägre än det 
kritiska värdet för signifikansnivån 5 %. Eftersom värdena inte gick över det kritiska värdet 
för 95 % utan endast var mellan 9-81 %, betyder det att slumpen är en alltför stor faktor. Det 
vill säga att det inte existerar någon skillnad mellan de förväntade och de observerade 
värdena. På grund av att cellvärdet i 20 % av cellerna understeg förväntad frekvens på under 
fem, innebär det att villkoren för ett chi-två-test inte uppfylls och informationen är därmed 
inte pålitligt. Eftersom vi inte heller kunde slå samman två olika klasser för att ompröva chi-
två-testet och se om kraven blev uppfyllda då, har vi valt att utgå från det första testet som en 
utgångspunkt i resultatet. Vi är medvetna om att testet kan vara missvisande och vi väljer att 
dra antydningar från det istället för tydliga och korrekta resultat. Det var fallet för de alla chi-
två-tester vi gjorde på shoppingupplevelen med de olika grupperna (alla, innan & efter och 
efter) samt för avslut till köp.  
 
Detta var fallet för de respondenter som endast var tillfrågade efter att de hade varit inne i 
butiken och inte var medvetna om att de hade varit med i ett experiment. Vårt resultat visar en 
indikation på att alla besökare inte har en bra uppfattad shoppingupplevelse i en butiksmiljö 
som är modifierad för att stimulera alla sinnen, vilket går emot annan forskning. Yalch och 
Spangenberg (1990) har gjort en studie om musik där de bland annat kom fram till att 
musiken höjde shoppingupplevelsen. Forskning som gjorts av Morrison, Gan, Dubelaar och 
Oppewal (2011) säger emot våra indikationer om resultatet eftersom de konstaterar att en 
butiksmiljö med hörsel och lukt stimulerat ger en ökad shoppingupplevelse. Även Lund 
(2015) påvisar att forskare säger att en behaglig lukt ska medföra att besökare får en positiv 
effekt på shoppingupplevelsen. Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen (2014) nämner att 
sinnet smak har en bra inverkan på shoppingupplevelsen, eftresom det av smak avges 
endorfiner som medför en euforisk känsla vilket leder till att man mår bra och blir mer 
mottaglig för produkterna i butiken.  
 
All denna forskning går emot det som vi ser tendenser av i vårt resultat vilket tyder på att det 
inte finns någon koppling mellan de individuella sinnena och den uppfattade 
shoppingupplevelsen för denna grupp. Men som vi kan se i tabell 5, var det ingen uppfattade 
sin shoppingupplevelse som dålig i butiken där alla sinnena var aktiverade. För grupp 1 blev 
resultatet en indikation till att alla besökare och kunder inte har en bra shoppingupplevelse. 
Vilket går emot annan forskning som säger att en butiksmiljö som är modifierad för att 
stimulera alla sinnen har en bra påverkan på shoppingupplevelsen.  
 
I den andra gruppen respondenter, det vill säga grupp 2, såg vi andra indikationer för sinnena 
hörsel och känsel. Där fick vi ett observerat värde som var över det kritiska värdet för 
signifikansnivån 5 %, vilket betyder att det stämmer för 95 % av populationen. Det visar en 
indikation till ett samband mellan uppfattad shoppingupplevelsen och sinnena hörsel och 
känsel och vi förkastade därför H0. Dock fick vi inte förkasta H0 för lukten och smaken 
eftersom vi fick ett observerat värde som var under det kritiska värdet för signifikansnivån. 
Eftersom mer än 20 % av cellerna som hade en förväntad frekvens på under fem, kan vi inte 
lita på information helt och hållet. Lund (2015) säger att känsel är ett verktyg som människor 
använder sig utav i utvärderingsprocessen. Han nämner även att känsel var det sinnet som är 
näst bäst på att utvärdera information efter synen, samt att känsel är det mest pålitliga av 
sinnena, vilket indikerar på att resultatet ovan stämmer. Denna grupp med deltagare som 
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visste om att de var med i ett experiment om butiksmiljön, har ett resultat som vi inte vet är 
representativt för hela populationen. De kan därför inte föras över till hela populationen.  
 
I hela urvalet var resultatet att vi inte fick förkasta H0 i tre av fyra fall, det vill säga att det 
enda sinnet som blev förkastat var känsel. Det betyder att det observerade värdet var högre än 
det kritiska värdet för signifikansnivån 5 %, vilket medförde att resultatet stämmer på 95 % av 
populationen. Men på grund av att det var mer än 20 % av cellerna som hade en förväntad 
frekvens på under fem så kan vi inte sätta tillit till informationen. De andra sinnena smak, lukt 
och hörsel blev inte förkastade eftersom resultatet av chi-två-testet blev ett för lågt observerat 
värde jämfört med det kritiska värdet för signifikansnivån 5 %. Sammanfattningsvis var det 
endast ett sinne i hela urvalet som hade någon påverkan på kundens uppfattade 
shoppingupplevelse och det var känseln.   
 
Eftersom vi har valt att inte fokusera på synen i relation till shoppingupplevelsen och Lund 
(2015) säger med stöd från tidigare forskning att känsel är det näst viktigaste sinnet för att 
utvärdera information, känns resultatet relevant. Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen 
(2014) kom fram till att man kan tillföra doft utan att besökaren uppfattar det men att det i 
slutändan påverkar deras beteende omedvetet. Vi ser även detta som ett stöd till att vårt 
resultat inte visar helt rätt, då sinnen som lukt aktiveras mer omedvetet. Även smak är ett 
sinne som är svårt att kontrollera eftersom alla inte smakade på godiset som erbjöds och vi 
kan inte se att smaksinnet visar stora framgångar i vår mätning. 
 

4.2. Avslut till köp  
 
Genom att se om besökarna hade något syfte med att gå in i butiken och 
om de kom ut som kund eller inte, kunde vi mäta de avslut till köp 
som blev av. Därefter kunde vi se hur många som var impulsköp.  
 
Impulsköp är kopplat till de kunder som inte hade ett syfte med att 
gå in i butiken men handlade ändå. Även de som hade ett syfte med 
att gå in i butiken och kom ut med fler varor än vad de hade tänkt sig 
räknas till impulsköp. Ytterligare de som gick in i butiken och hade 
ett syfte med att gå in i butiken och kom ut med en annan vara än de 
tänkt sig har impulshandlat. Ärende- och ingetköp syftar på de utan 
syfte, som inte handlade något, samt de som hade ett syfte med att gå 
in i butiken och endast handlade det de skulle ha eller inte hittade vad de sökte och inte köpte 
något.  
 
Från tabell 7 kan vi utläsa att endast 11 % av deltagarna i studien kom ut från butiken med ett 
impulsköp medan 89 % antingen endast köpte det de tänkt eller inte handlade alls. 
Vårt resultat ligger inte i linje med tidigare forskning som tyder på att en butiksmiljö som 
skapar behag ska medföra att kunderna spenderar mer pengar i butiken (Donovan et al. 1994). 
Detta visas i tabell 7 där vi kan se att det i hela urvalet inte sker många impulsköp, samtidigt 
som vi i tabell 5 kan se att majoritet av urvalet har en bra shoppingupplevelse. Dock hade vi 
inte möjligheten att få tillgång till butiken siffror på vad siffran för impulsköp ligger på i 
vanliga fall. Det innebär att vi inte vet om 11% är lite eller mycket för butiken.  
 

Tabell 7. Impulsköp 
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För att ta reda på om vår hypotes om de kunder som handlar faktisk gör fler avslut till köp än 
de tänkt sig i en stimulerad butiksmiljö stämmer eller om den ska förkastas har vi även här 
valt att utföra ett chi-två-test.   
 
H0 = De som handlar gör inte fler avslut till köp än de tänkt sig i en butiksmiljö som är 
stimulerad.  
H1 = De som handlar gör fler avslut till köp än de tänkt sig i en butiksmiljö som är 
stimulerad. 
 
 
Tabell 8. Chi-två-test - Avslut till köp 

 
 
Genom ett chi-två-test tog vi reda på om det fanns någon skillnad mellan det förväntade 
värdet och det observerade värdet. Vi kan dock inte se att det existerar någon skillnad. Vi 
kunde inte förkasta H0 då det observerade värdena låg mellan 9-67,3 % och överstiger inte 
det kritiska värdet på 95 %, vilket innebär att slumpen är en för stor faktor. Flera av cellerna i 
chi-två-testet hade en förväntad frekvens med värde under fem, så kan vi inte förlita oss på 
denna information.  
 
I vår studie kan vi inte utläsa att den nya butiksmiljön med stimulerande sinnen skulle 
medföra att kunderna handlar mer. Dock existerar forskning som är gjord av Donovan, 
Rossiter, Marcoolyn och Nesdale (1994) som visar att en butiksmiljö som skapar behag 
medför att kunderna spenderar mer pengar och tid i butiken. I vår forskning ser vi svaga 
tendenser av detta resultat då tre av sju kunder som hade ett ärende i butiken och handlade, 
köpte fler varor än de planerat vilket tyder på extra impulsköp. Eller att de med ärende inte 
hittade vad sökte men ändå köpte en annan produkt, vilket också tyder på ett impulsköp. 
Resultat från Banerjee och Saha (2012) visar att de som inte planerar sitt inköp är mer 
mottagliga för butikens påverkan i butiksmiljön, vilket leder till fler impulsköp. Vilket vi inte 
ser antydningar av i vårt resultat. 
  
Morrison, Gan, Dubelaar och Oppewal (2011) visar i sin forskning att en kombination av 
sinnen som hörsel och lukt gjorde att kunderna spenderade mer pengar i butiken. Vi kan se en 
svag tendens och anknytningar av deras resultat i vår studie och chi-två-testet.  
En anledning till de svaga tendenserna kopplat till lukten kan bero på att sinnen kan påverka 
kunder mer undermedvetet. I enkäten får inte frågorna fram deras undermedvetenhet och kan 
förklara de svaga antydningarna. Det kan alltså ha påverkat dem mer än det vet om och det 
framgick inte i deras svar. Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen (2014) stödjer att lukten 
kan påverka kunden utan att de vet om det.  Dock menar både Lund (2015) och Yalch och 
Spangenberg (1990) att musik ska ha en positiv inverkan på kunders köpbeteende. Resultatet 
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från chi-två-testet visar endast en svag koppling mellan hörsel och avslut till köp och ligger då 
inte i linje med forskningen.  
 
Mehrebian och Russels SOR-modell om miljöpsykologi visar att den yttre miljön kan påverka 
kundens inre tillstånd och beteenden, närmande eller undvikande. Butiksmiljön kan påverka 
kunden till tre känslomässiga dimensioner enligt SOR-modellen, dessa är njutning, 
upphetsning och dominans. Det är kombinationer av dessa som resulterar i människors olika 
beteenden i olika miljöer. SOR-modellen visar på att miljön i butiken kan ha en inre påverkan 
på kunden och få dem att närma sig varorna i butiken. Det kan också sluta i att de istället 
väljer att undvika butiken på grund av miljön (Chen & Hsieh 2011). Donovan och Rossiter 
(1982) använde sig också utav denna modell och studerade sambandet mellan stimulus från 
butiksmiljön och beteendeavsikt. De kom fram till att när känslor som njutning och 
upphetsning tillfördes skulle det öka butikens inkomster. Eftersom chi-två-testet inte visade 
någon antydning till en koppling mellan miljön och antal varor tyder det på att respondenterna 
i vår studie inte fick stimulerade känslor som sluta i att de kände njutning och upphetsning 
som kunde bidra till en ökad inkomst för butiken. Vårt resultat har inte någon anknytning till 
resultat från tidigare forskning.  
 

4.3. Kvalitativ data  
 
De kvalitativa svar vi fick från vår enkät analyserade vi genom att meningskoncentrera svaren 
till olika teman som vi sedan kunde kategorisera. De kategorierna som uppstod under 
analysen av data var butiksmiljö, visual merchandising och 5P. Utifrån dessa kategorier och 
teman kunde vi se vad respondenterna ansåg var viktigt och stack ut i butiken.  
Detta sammanställdes i en tabell där svaren i kategorierna med teman sattes in i positiv eller 
negativ gruppering.    
 
Tabell 9. Meningskoncentrering - Beskrivning av butiken 
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Tabell 10. Meningskoncentrering - Beskrivning av vad som stack ut i butiken 

 
 
 

4.3.1. Butiksmiljö 
 
I sammanställningen av empirin kan vi i tabell 9 avläsa att butiksmiljön beskrivs av 
majoriteten av respondenterna på ett positiv sätt och  de upplevde butiken som fin och trevlig 
där de fick en bra överblick av varorna. I miljön fanns några teman som var återkommande, 
det var fina väskor som syntes, färgerna på produkterna och sortimentet, välordnad butik, bra 
service samt luftigt och rent. Det som stack ut i butiken var doften, godiset samt att det var 
lugnt och fräscht vilket man kan se i tabell 10. Samtidigt har några svarat att butiken 
upplevdes som enformig och att det inte fanns något speciellt som stack ut i butiken. Yoo, 
Park och Maclnnis (1998) tar upp att butiksmiljön består och kan beskrivas av sex 
karakteristiska kategorier. Kategorierna är produktsortiment och variation, värdet på varan i 
förhållandet till priset, service, läge, lokal och atmosfär (Schiffman, Dash, and Dillon, 1977; 
Hirshman, Greenberg, and Robertson, 1978; James, Durand, and Dreves, 1976; Louviere and 
Johnson, 1990 & Steenkamp and Wedel, 1991). Det ligger i linje med vad deltagarna i vår 
studie har svarat på frågorna om butiksmiljön. Babin och Attaway (2000) anser att faktorerna 
i butiksmiljön påverkar kundens shoppingupplevelse och kan influera till avslut till köp, antal 
köp, uppfattad kvalitet, tillfredställelse samt värdet av köp. Vilket tyder på att de faktorer 
deltagarna själva har nämnt troligtvis har en påverkan på deras uppfattade shoppingupplevelse 
och avslut till köp.    
 

4.3.2. Visual Merchandising  
 
I empirin kan vi utläsa att skyltningen i butiken är en faktor som 
deltagarna ser och lägger märke till i butiken. Skyltningen beskrivs 
som fin och många av respondenterna ser presentationen av 
nyheterna på a-ytan. Skyltningen är kopplat till synen och är enligt 
Lund (2015) och hans studie av tidigare forskning en indikation på 
det sinnet som tar upp mest information. Av datan går det att utläsa 
av de som nämnde skyltning i de kvalitativa frågorna var det 60 % 
som tog upp presentationerna av nyheterna och 40 % som tyckte att 
skyltningen var fin.  
 
Inom den kategorin som vi valt att kalla visual merchandising kan 

Tabell 11. Skyltning 
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man se ett tema som var skyltning. De respondenter som tog upp skyltning såg det som en 
positiv attribut i butiken. Cant och Hefer (2014) nämner att skyltning har stor inverkan på 
kunden men att det främst är undermedvetet som det påverkar dem, både i beteendet och i 
tankeprocessen. Forskarna Das och Das (2015) visar på att visual merchandising har en stor 
inverkan på shoppingupplevelsen och det behag man känner i butiken. Här tas det upp att 
sinnet syn och skyltning kan påverka kunden undermedvetet, det kan förändra deras beteende 
och tankeprocessen. Det visar på att butiker kan använda kundens undermedvetna för att 
försöka påverka dem till att köpa varor och få dem att uppleva en bra shoppingupplevelse i 
butiken.   
 
Även Gudonaviciene och Alijosiene (2015)  tar upp skyltfönster som ett av de viktigaste 
attributen inom visual merchandising för att påverka kunden till impulsköp. I vårt resultat kan 
vi se att a-ytan med nyheter som fungerar som ett skyltfönster får mycket av kundernas fokus 
och de lägger märke till denna ytan. Vi anser att denna yta ger butiken en möjlighet att 
använda till att påverka kunden med vad man vill nå ut med eftersom den dra till sig mycket 
uppmärksamhet. Ytan bör användas till att försöka påverka till att locka in kunder samt få 
dem att köpa mer.  
 

4.3.3. 5P 
 
Av empiriinsamlingen fick vi fram att det deltagarna 
lägger märke till mest är sortimentet.  
I tabell 12 kan vi se att när kunden fick möjlighet att 
svara på de öppna frågorna i enkäten resulterade det i 
svar som är direkt kopplade till synen och vad de ser i 
butiken som kampanjer och vad för typ av produkter 
som finns. Det finns både positiv och negativ koppling till sortimentet och utbudet av 
produkter, dock är majoriteten positiv.  
Vi kan se liknande resultat från Low och Tan (1995) som visar att kvaliteten på produkterna 
är viktigare än kvantiteten. Resultatet tyder på att det ligger stor vikt i att sortimentet med 
produkter håller hög nivå eftersom det är en faktor som kunden lägger mest märke till.  
 
Efter sortimentet följer bemötandet som den andra 
faktorn respondenterna lägger mest fokus på. I 
tabell 13 där respondenterna fick bedöma hur de 
upplevde servicen i butiken genom en skala där 1 
var sämst och 5 var bäst kan vi avläsa att stor del av 
deltagarna svarade 4 eller 5 som är i den högra 
delen av skalan som slutar i bäst service.  
 
I tabell 9 och 10 kan vi utläsa att deltagarna själva 
beskriver personalen som bra, hjälpsam samt att de ger ett bra bemötande. Det indikerar på att 
personalen i butiken gör ett bra jobb och används för att skapa en bra shoppingupplevelse för 
kunden. Dock framgår det en negativ aspekt av servicen vilket var att besökaren och kunder 
kunde känna sig lite studerade i butiken av personalen.  
Det ligger i linje med Judd (1987) som visar att personalen har möjligheten att påverka 
övertygelser, attityder och avsikten hos kunden i butik. Judds forskning (1987) ger bevis på 
att personalen är extra viktigt i de fall där produkterna som säljs är antingen är odifferentierad 
eller om kunderna inte själva kan skilja mellan produkter som erbjuds. Vilket kan vara fallet 

Tabell 12. Vad kunderna lägger märke till mest 

Tabell 13. Service 
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när det kommer till både vanliga modeväskor av olika kvaliteter men framför allt när det 
kommer till resväskor. Vanligtvis kräver köp av resväska personalens hjälp för att kunden får 
veta skillnaden mellan de olika väskorna.   
 
 

4.4. Metodreflektion 
 
Vi var från början medvetna om att vår studie om butikspsykologi kunde sluta i andra resultat 
än den hypotes vi skapade. Det är ett fenomen som påverkas av många fler faktorer än de vi 
undersökte samt faktorer vi inte kunde påverka. Vi hade detta i åtanke när vi skapade våra 
frågor. Vilket ledde till några frågor med öppna svar. Dessa hade vi inte någon underliggande 
tanke med för svar vi kunde tänkas få, utan syftet var att se om kunden känner större påverkan 
av andra faktorer än de vi undersökte. En kvalitativ undersökning visade sig vara ett bra val 
för att få ut mer information och förståelse av vad respondenten tycker om butiken i allmänhet 
och vad som sticker ut.  
 
Nackdelen med metoden är att vi var just i en miljö där det fanns många andra aspekter som 
kunde påverka en besökare till att bli kund. Exempel på sådant som vi inte kunde kontrollera i 
den miljön vi utförde studien i var humöret på besökaren när de kom in i butiken eller hur 
mycket personalen påverkade upplevelsen. Att utföra en flermetodsforskning innebär att det 
krävs mer tid i både förberedandet av frågorna och utförandet av insamlingen. Genom att 
välja denna metod fick vi ett resultat som inte gick att generalisera men däremot kan det leda 
till en grund för en hypotes inom ämnet och vidare forskning. 
 
I vår enkät har vi valt att ha med öppna kvalitativa frågor där respondenten får möjligheten att 
skriva ett eget svar. Dessa frågor ligger i mitten och slutet av enkäten och det innebär att 
respondenten har läst och svarat på frågor om hörseln, doften och smaken. Det ger 
respondenten en möjlighet att bli påverkad av att se dessa ord innan de ska skriva ett eget 
svar. När vi skrev frågorna trodde vi inte att kunden skulle tänka så lång i förväg och lista ut 
att de på dem öppna frågorna skulle skriva något kopplat till dessa ord. I sammanställningen 
av enkäterna såg vi att det inte var så många som skrev svar kopplade till dessa ord, det var 
några med inte många. Utan de skrev svar mer relaterade till konkreta saker i butiken. Vilket 
tyder på att de inte har blivit påverkade av att läsa dessa ord innan de öppna frågorna. Till den 
grupp vi berättade om det pågående experimentet blev svaren på dem öppna frågorna mer 
kopplade till dessa ord vilket vi hade förutspått att de skulle. Vi tror dock att det beror på att 
vi talade om att det pågick ett experiment i butiksmiljön inte för att de läste frågorna med 
dessa ord i innan de svara på dem öppna frågorna.  
 
I studien har vi använd oss av två olika grupper med respondenter, fördelen med detta blev att 
vi kunde se att de som visste om experimentet svarade mer relaterat till vad vi sökte än den 
grupp som inte visste om det. Det visar på att om kunden vet om att någonting pågår i 
butiksmiljön blev de mer uppmärksamma och de kunde ge svar som var lite mer utförliga. 
Svaren blev då påverkade av att de var mer medvetna än den andra gruppen. Den grupp som 
inte viste om det var för omedvetna för att komma på egna svar som var kopplade till sinnena. 
Vilket slutar i ett resultat som inte visar på att sinnena har någon påverkan på 
shoppingupplevelsen. Det ökar istället vikten i att skapa frågor som är lite mer kluriga och 
inte för rakt på sak så att man kommer åt respondenten undermedvetna svar. Vilket våra inte 
var. På så sätt kunde vi inte få ut empiri där kunden omedvetet kände av experimentet och 
blev påverkad av den.  
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Från tidigare forskning har vi lärt oss att sinnena syn och lukt kan påverka kunderna utan 
deras medvetenhet. Det öppnar upp för en reflektion kring om övriga sinnen också kan ha en 
undermedveten påverkan på kunderna som är svårt att visa genom raka och konkreta frågor.  
Forskning om synen och lukten visar att man kan få ut en beteendeförändring på kunderna 
även om de inte är medvetna om denna påverkan. På grund av de frågor vi hade med i 
enkäten har det bidragit att vår empiri kan visa att kunderna inte medvetet vet om att de 
påverkades. Dock kan den åt andra sidan inte visa att det påverkar undermedvetet eftersom 
frågorna inte undersöker respondentens omedvetenhet. Det lämnar oss ovetande med en teori 
kring att alla sinnena kan påverka kunden mer undermedvetet och det gäller att skapa en enkät 
med frågor som inte är för rakt på sak. För att undersöka respondentens omedvetenhet tror vi 
en intervju är att föredra eftersom det där går skapa en diskussion och ställa följdfrågor som 
kan bli mer naturligt utan att respondenten blir eftertänksam på vad författarna vill ha ut av 
frågan. Det här bidrar till att det är svårt att dra slutsatser från våra frågor och vår empiri, 
vilket påverkar att resultatet inte ger några tydliga slutsatser.  
 

4.4.1 Etik  
 
När det kommer till etik finns det en rad olika regler man bör följa, i Bryman och Bells bok 
(2011) om företagsekonomiska forskningsmetoder förklaras och diskuteras frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet rörande deltagarna i forskningen.     
I studien uppfyller vi informationskravet som bygger på att forskarna ska informera berörda 
personer om undersökningens syfte och vilka moment som ingår (Bryman & Bell 2011). 
Detta gjordes vid första kontakten med besökaren, då vi berättade om att vi skriver en 
kandidatuppsats för Textilhögskolan uppsatsens syfte samt vad de behöver göra för att delta i 
undersökningen. Konfidentialitets- och anonymitetskravet följs då vi tydliggör för besökaren 
att om de väljer att delta i undersökningen kommer allt att vara anonymt och behandlas med 
konfidentialitet (AA). Nyttjandekravet följs eftersom vi endast använder den insamlade 
informationen till forskningen i uppsatsen (AA). Likaså ges inga falska förespeglingar, med 
falsk eller vilseledande information till deltagarna om undersökningen (AA).  
 
Samtyckeskravet följs till största möjliga del. Vi talar om för besökaren och kunden att 
deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att man svarar på det man kan i enkäterna 
(AA). Dock uppstår det en konflikt när det kommer till experimentet som är utfört i butiken. 
Då vi har valt att dela upp besökarna och kunderna i två grupper där ena gruppen inte känner 
till experimentet i butiksmiljön och andra gruppen känner till det, innebär det att bara hälften 
av de som har deltagit hade möjligheten att avstå från att gå in i butiken. Andra halvan som vi 
inte pratade med innan besöket gick in i butiken helt ovetandes om vad som pågick i 
butiksmiljön, vilket kan gå emot samtyckeskravet och riskerar att bli oetiskt.  
 
Vi resonerar att eftersom vi inte går emot tre av de etiska principer som tas upp av Bryman 
och Bell (2011) kan vi fortgå. Experimentet skadar inte någon, det inkräktar inte på 
deltagarnas privatliv och det förekommer inget bedrägeri, falska löften eller undanhållande av 
viktigt information (AA). När det kommer till den fjärde principen, brist på samtycke från 
deltagarna (AA), är det endast brist på samtycke till experimentet inte deltagandet i 
undersökningen vilket de fortfarande har rätt till att välja om det vill vara med. Då 
informationen som behövs från deltagarnas ovetande om experimentet inte kan samlas in med 
andra metoder resonerar vi att det anses etiskt. När de som deltagit i undersökningen svarat på 
frågorna i enkäten har vi dessutom förklarat för dem som var nyfikna på vad som var syftet 



 

30 

med experimentet. Om vi hade förklarat experimentet för båda grupper av konsumenterna 
innan de gick in i butiken hade det påverkat resultatet och jämförbarheten mellan grupperna, 
vilket vi anser är en viktig del i resultatet.    
 

4.4.2 Validitet och Reliabilitet  
 
En annan viktig del att reflektera över är reliabilitet och validitet i studien. Eftersom enkäten 
bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor innebär det att reliabiliteten och validiteten 
är viktigt i båda delar.  
 
Inom kvantitativa studier står reliabiliteten för pålitligheten och följdriktigheten på måtten och 
mätningen. Validiteten står däremot för om man verkligen mäter det som man vill mäta. Inom 
reliabiliteten pratar man om stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Medan 
inom validiteten ingår ytvaliditet, begreppsvalitiet, konvergent validitet samtidig validitet och 
prediktvaliditet (Bryman & Bell 2011).  
 
I vår studie så har vi försökt att se till att det finns pålitlighet, följdriktighet och 
överensstämmelse om måttet på begreppet. När vi utformade frågorna till enkätens var det 
viktigt att fundera på om begreppet verkligen mäts med det mått vi valt för begreppet. Vi 
valde redan innan undersöknings start vilken datainsamlingsmetod vi skulle ha och var inlästa 
på ämnet för att se till data blev insamlad på ett korrekt sätt samt att rätt data blev undersökt.  
Vi har även försökt vara objektiva och eftersom vi använder oss av en enkät influerar vi som 
författare inte respondenterna.  
 
För kvalitativa studier har man anpassat reliabilitet och validiteten till: extern reliabilitet, 
intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet (AA). Att ha hög validitet och reliabilitet 
var viktigt i vår studie och det uppnår vi genom att i den kvalitativa delen jobba aktivt med 
det i hela processen, både i datainsamlingen men även i den analyserande delen.  
 
Det var även viktigt att reflektera över att vi inte kan garantera att den sociala miljön kommer 
att vara likadan vid olika tillfällen. Det går inte heller att standardisera miljön eftersom det 
finns fler faktorer än bara det tillförda experimentet som gör att miljön upplevs olika från 
gång till gång. 
 
För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi välformulerade och noggrant utvalda frågor 
både i den kvalitativa och kvantitativa delen av enkäten. Det medförde att vi fick fram 
relevanta svar som vi använde oss av och höll oss inom området vi undersökte. Eftersom vi 
utförde undersökningen i en existerande butiksmiljö med riktiga människor medförde det att 
vi fick en större insikt i hur det går till i verkligheten jämfört med studier i fixade miljöer, 
laboratorium.  
 
Vi använder oss även av flera olika källor och gärna flera källor med olika forskare som 
stärker varandras påstående för att öka trovärdigheten i studien.  
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5. Slutsatser  
 
Följande kapitel tar upp slutsatser vi kommit fram till utifrån vårt resultat och analys där vi 
endast såg tendenser. Slutsatserna kretsar kring de centrala begreppen i studien såsom 
uppfattad shoppingupplevelse, rekreationshoppare, ärende shopparen och butiksmiljön.  
 
 
Ett anmärkningsvärt resultat från enkäten var att de flesta människor som hade ett syfte med 
att gå in i butiken inte kom ut som kunder och att många av de som inte hade något syfte inte 
heller blev kunder. Av empirin kan vi utläsa att majoriteten av ärendeshoppare som hade ett 
syfte inte har handlat och endast 27 % av dem köpte det dem tänkt sig. Av 
rekreationshopparna är det endast 9 % som köper något i butiken på impuls. Det visar att 73 
% av ärendeshoppare inte hittar vad de sökte i butiken och att 91 % av rekreationsshopparna 
inte hittade något de vill köpa i butiken. Om man drar en parallell till vad dessa besökare 
märkte i butiken var det just sortimentet. Det tyder på slutsatsen att det är ett bristande 
sortiment i butiken som gör att besökaren inte hittar vad de söker. Det har en stor påverkan på 
vårt resultat av studien då vi hoppades på att fler besökare hade handlat i butiken.  
 
Tidigare forskning talar om att ärendeshoppare inte uppskattar en stimulerad butiksmiljö 
vilket inte ligger i linje med vår studie som kom fram till att ärendeshopparnas uppfattade 
shoppingupplevelse var bra eller okej. Det vill säga att i vår studie kan vi dra slutsatsen att det 
inte finns några tendenser till att ärendeshopparna skulle ha en sämre uppfattad 
shoppingupplevelse än rekreationshopparna i en stimulerad butiksmiljö. 
 
Vi kan dra slutsatsen att blomdoften och clean cotton-doften är en bra doft att använda sig av 
eftersom den upplevdes som en behaglig doft för deltagarna, men att styrkan på doften inte 
var tillräcklig för att nå ut till alla. Det medförde att alla deltagare inte hade sinnet lukt 
stimulerat under besöket. Resultatet från hörseln slutar i samma slutsats eftersom 57 % av 
respondenterna svarade att de tyckte att musiken var behaglig och resterande märkte inte av 
den. Det visar att vald musik skapar behag hos många deltagare och det var ett bra val för 
experimentet för de som la märke till den. Men också att stor del av deltagarna inte hörde 
musiken och inte hade sinnet hörsel stimulerat under besöket. Och volymen måste höjas för 
att påverka kunderna.   
 
Ytterligare slutsatser från studien är att vårt experiment hade för lite stimulans och påverkade 
varken kunderna eller besökarnas uppfattade shoppingupplevelse positivt eller negativt. 
Vi fick fram att majoriteten av deltagarna inte upplevde någon skillnad i dagens besök från 
tidigare besök. Resterande deltagare upplevde en bättre shoppingupplevelse ifrån tidigare 
besök och ingen upplevde en sämre shoppingupplevelse. Vilket kan visa på att experimentet i 
butiksmiljön inte påverkade någon negativ och fick dem att ha en sämre upplevelse i butik. 
Endast några få hade en bättre upplevelse i butiken och blev påverkade på ett positivt sätt.  
 
Slutligen kan vi konstatera att genom att göra en bredare och djupare undersökning med ett 
urval baserat på fler respondenter hade slutat vi hade fått fram tydligare resultat. Urvalet var 
för litet och varje respondent som svara på enkäten hade för stor påverkan på resultatet.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel tar vi upp diskussioner som uppstår efter slutsatserna som dragits. 
Avslutningsvis tas förslag till vidare forskning upp.  
 
 
Vår undersökning skapar en diskussion där det ifrågasätts om butiksmiljön egentligen 
påverkar besökaren och kunden speciellt mycket. Det vi kan utläsa från empirin är att det som 
besökare och kunder är mest medvetna om är sortimentet, skyltning samt färger. Eftersom 
undersökningen utfördes i en väskbutik är frågan om det skulle ge liknande resultat om 
experimentet utförs i andra butiker inom detaljhandeln. Eller om det ligger något i val av 
butik och om det ligger olika stor vikt i hur avancerad butiksmiljön är i kombination med vad 
för produkter man säljer. 
 
Likaså ställer vi oss frågan om den breda kundgruppen som butiken har med både män och 
kvinnor i olika åldrar har en påverkan på hur de upplever den avancerade butiksmiljön. 
Forskning finns om hur det skapas behag för olika grupper av människor i olika åldrar och hur 
könen påverkas olika men få studier visar hur man ska anpassa sinnena efter en grupp med 
stor variation. Butikens kundgrupp skapade svårigheter för oss i att skapa en stimulerad 
butiksmiljö som sticker ut så att alla besökare känner behag. Eftersom vi inte ville riskera att 
skapa missnöje hos butikens besökare och kunder valde vi ett experiment med kontraster som 
inte var allt för stora och skulle passa alla. Vilket visade sig resultera i en miljö som istället 
blev för snäll där varken besökarna eller kunderna kände av den och reagerade inte som vi 
hoppats på.   
 
Vi kan se att vår studie leder fram till en indikation till att om man har ett urval med fler 
ärendeshoppare än rekreationsshoppare resulterar det i att sortimentet är den viktigaste 
faktorn för att skapa en bra shoppingupplevelse för konsumenterna. Dessa kunder lägger mer 
vikt i att hitta varan de söker än att ha en bra shoppingupplevelse på vägen till att hitta varan. 
Butiken vi utförde undersökningen i hade ett sortiment som visade sig vara lite för smalt 
vilket inte attraherade konsumenterna. Många hittade inte de varor de sökte och inte heller 
blev de tilltalade att göra impulsköp.  
 
Urvalet i studien är baserat på ett bekvämlighetsurval vilket innebar att resultatet inte kan 
generaliseras eftersom vi inte vet om stickprovet är representativt för populationen. När ett 
experiment med starkare stimuli har skapats hade vi gärna sett att ett annat urval för att ge en 
bättre grund för att kunna generalisera de kvantitativa resultaten. För att kunna använda oss av 
vårt resultat hade vi behövt ett större urval med fler respondenter. Vi trodde från början att det 
antalet vi hade skulle kunna ge oss den empiri vi behövde. Men eftersom respondenterna inte 
svara år det hållet vi hoppades blev resultatet att för många svar gick emot vår hypotes och vi 
kunde inte se några samband och fick inga tydliga resultat utan endast antydningar till olika 
samband då för få respondenter var med i studien.  
 
Vi har utfört ett experiment där vi kan konstatera att det inte var tillräckligt för att skapa en 
reaktion hos konsumenterna som påverka deras uppfattade shoppingupplevelse. I 
experimentet kunde vi se att vi använde oss av bra stimulis av de tillförda sinnena: hörsel, 
doft, smak och känsel, baseras på tidigare studier. Vi använde oss bara av för låg grad av 
stimuli för att konsumenterna skulle märka av dem. Om vi skulle göra om experimentet idag 
skulle vi välja att behålla samma stimuli fast fokusera mer på den största delen av butikens 
kundgrupp och skapa en bra shoppingupplevelse för dem. Istället för att försöka tillgodose 
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hela kundgruppen och riskera att ingen blir tilltalad eller upplever någon större skillnad i 
butiksmiljön.  
 
Värt att ta upp är att de svaga tendenserna av samband mellan sinnena och respondenternas 
uppfattade shoppingupplevelse som går att utläsa i resultatet kan ha en koppling till att 
sinnena syn och lukt, redan visat av andra forskare, påverkar kunderna undermedvetet (Cant 
& Hefner 2014; Spence et al. 2014). Det öppnar upp för en diskussion om att även de andra 
sinnena kan ha en undermedveten påverkan på kunden. Det innebär att kundernas 
omedvetenhet om olika sinnens stimuli kan sluta i en positiv upplevelse och en påverkan på 
dem utan att det framgår i alla typer av frågor som ställs i en enkät. Här finns en brist i våra 
frågor som endast undersökte kundens medvetenhet om de olika sinnen, inte hur det kunde ha 
påverkat dem undermedvetet. Det visar ännu en gång vikten att frågorna man skapar kräver 
mycket förberedelse och att man tänkt ut bra och relevanta frågor. Vi var inte medvetna om 
att kundens undermedvetna kunde ha en så pass stor roll och påverkan i vad de svara i 
enkäten och på resultatet som det hade. Eftersom vi endast läst om undermedvetenhet kopplat 
till synen och lukten trodde inte vi att det skulle behövas undersökas utan vi hade det i åtanke 
men blev inte mer än så.  Därför blev våra frågor inte skapade för att undersöka kundens 
undermedvetna. Frågor fick istället fokus på att undersöka kundens uppfattade 
shoppingupplevelse i butiken.   
 
Valet av frågorna leder fram till att variablerna i chi-två-testet är beroende av att kunden har 
påverkats medvetet och lagt märke till alla stimulus i butiksmiljön. Det kan också vara en av 
anledningarna till att vi inte kan se några tydliga resultat eftersom alla kunder kanske inte var 
medvetna om sinnena i butiken.   
 
I vidare forskning hade det varit intressant att utföra ett experiment med större kontraster för 
att se om och hur kunden reagerar. Samt om de skulle uppskattar en mer påtaglig butiksmiljö 
där de fem sinnen är aktiverade. Dessutom hade vi velat utföra experimentet på fler butiker 
med andra inriktningar vilket hade medfört att underlaget blivit bredare. Man hade kunnat se 
om resultatet kan skilja sig mellan olika typer av butiker och butikens inriktning och sortiment 
kräver olika anpassningar av experimentet. Samtidigt som det kan visa om hypotesen kan 
stämma in på andra områden i branschen. 
 
Vi ser potentialen i att studien kan utvecklas både i urvalet och i experimentet och kan leda 
till fortsatt forskning som kan täcka in många områden såsom visual merchandising, 
köpbeteende, motiv till köp och många fler. Studien kan även ligga till grund för vidare 
forskning inom detaljhandeln om man vill använda sig av experiment för att kunna påverka 
kunden till olika beteenden.  
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8. Bilagor  
 

8.1.  Intervjufrågor testundersökning –  Efter besök i butik   
  

1. Hade du något ärende i butiken? 
- JA, vad var det?.............................................................................................................. 
- NEJ, vad gör att du valde att gå till denna butiken?...................................................... 

  
2. Hur många varor har du med dig från butiken?           

- Antal:………………………………………………………………………………….. 
 

3. Hitta du det du sökte? 
- JA   -   NEJ 
- Varför / varför inte?........................................................................................................ 

  
4. Vad tyckte du om servicen idag? 

1  –  2  –  3  –  4  –  5 
 

5. Hur var din shoppingupplevelse? 
BRA   -   OKEJ   -   DÅLIG 

  

6. Beskriv din shoppingupplevelse 
       ……………………………………………………………………………………………... 

 
 

7. Vad var det allra bästa i butiken 
……………………………………………………………………………………………… 

 
  

8. Vad var det som fick dig att köpa varan? 
……………………………………………………………………………………………… 

  
 

9. Har du handlat i butiken någon gång tidigare? 
- JA   -   NEJ 

 
 

10. Upplevde du någon skillnad i shoppingupplevelsen idag i jämförelse med de      
   andra gångerna? 
   - SÄMRE   -   INGEN SKILLNAD   -   BÄTTRE 
 

8.2.  Enkätfrågor –  Efter besök i butik  
 
      1. Kön 

  KVINNA   -   MAN 
  
2. Ålder:…………………………………………………………………………… 
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3. Hade du något ärende i butiken? 

 
- JA, vad var det?.................................................................................................  
- NEJ, vad gör att du valde att gå till denna butiken?.......................................... 

 
  4. Hur många varor har du med dig från butiken?..................................................... 
  
  5. Vad tyckte du om servicen idag? 

SÄMST 1  –  2  –  3  –  4  –  5 BÄST 
 
6. Hur var din upplevelse i butiken? 

DÅLIG   -   OKEJ   -   BRA 
  
7. Beskriv vad du tyckte om butiken? 
   ……………………………………………………………………………………… 
  
8. Hur upplevde du musiken i butiken?   
   MÄRKTE EJ AV DEN   -   BEHAGLIG   -   FÖR HÖGT    
  
9. Vad tycker du om doften i butiken? 
   KÄNDE INGET   -   FRÄSCHT   -   FÖR MYCKET 
  
10. Kände du på någon produkt i butiken idag?    
        JA   -   NEJ 
  
11.  Smakade du på godiset som bjöds på av butiken idag? 
   JA   -   NEJ 
  
12. Vad la du mest märke till i butiken? 
     BEMÖTANDET   MUSIKEN   SORTIMENTET   DOFTEN   ANNAT 
         Om annat, vad var det?.................................................................................................................. 
  
13. Har du handlat i butiken någon gång tidigare? 

- JA   -   NEJ 
  
 
14. Var det någon skillnad i upplevelsen idag i jämförelse med de      
   andra gångerna? 
   - SÄMRE   -   INGEN SKILLNAD   -   BÄTTRE 
  
15. Nämn något i butiken som stack ut idag? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
  

8.3. Enkätfrågor  - Både innan och efter besök i butik  
 

INNAN BESÖK I BUTIK 
1. Kön 
   KVINNA   -   MAN 
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2. Ålder:…………………………………………………………………………… 
 
3. Har du något ärende i butiken? 

- JA, vad är det?.................................................................................................... 
- NEJ, vad gör att du väljer att gå till butiken?.................................................... 

  
  
EFTER BESÖK I BUTIK 

     -Hitta du det du sökte?................................................................................. 
     -Hur många varor har du med dig från butiken?.......................................... 

  
  4. Vad tyckte du om servicen idag? 

SÄMST 1  –  2  –  3  –  4  –  5 BÄST 
 
5. Hur var din upplevelse i butiken? 

DÅLIG   -   OKEJ   -   BRA 
  
6. Beskriv vad du tyckte om butiken? 
   ……………………………………………………………………………………… 
  
7. Hur upplevde du musiken i butiken?   
   MÄRKTE EJ AV DEN   -   BEHAGLIG   -   FÖR HÖGT    
 
8. Vad tycker du om doften i butiken? 
   KÄNDE INGET   -   FRÄSCHT   -   FÖR MYCKET 
  
9. Kände du på någon produkt i butiken idag?    
        JA   -   NEJ 
  
10.  Smakade du på godiset som bjöds på av butiken idag? 
   JA   -   NEJ 
  
11. Vad la du mest märke till i butiken? 
       BEMÖTANDET   MUSIKEN   SORTIMENTET   DOFTEN   ANNAT 
        Om annat, vad var det?.................................................................................................................. 
  
12. Har du handlat i butiken någon gång tidigare? 

 JA   -   NEJ 
  
13. Var det någon skillnad i upplevelsen idag i jämförelse med de andra gångerna? 
   SÄMRE   -   INGEN SKILLNAD   -   BÄTTRE 
  
14. Nämn något i butiken som stack ut idag? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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8.4. Tabeller med sammanstä llning av kvantitativ data  
 
Tabell 14. Kön   

 
 
Tabell 15. Förändrad shoppingupplevelse i butik från tidigare besök 

        
Tabell 16. Ärendeshoppare & Rekreationsshoppare - handlar eller ej  

        
  
 
Tabell 17. Doften   

        
 

 
Tabell 18. Musiken   
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8.5. Tabell med sammanstä llning av kvalitativ data  
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